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تشــکل های مدنــی و مــردم نهــاد، ســازه های 
ســوی  از  کــه  هســتند  فرهنگــی  و  اجتماعــی 
گروهــی از افــراد یک پیشــه یا فعالیت تشــکیل 
کیفیت فعالیت ها   می شود تا از این راه ارتقای 
راه  و  تخصصــی  تــوان  و  تجربــه  هم افزایــی   و 
گــردد و  بــه اهــداف جمعــی مقــدور  رســیدن 
کالن جامعه همســو  منافع خرد افراد با منافع 
که  شــود. در عین حــال در برابر چالــش هایی 
برای توسعه فعالیت ها وجود دارد همبستگی 
کاهــش  طریــق  از  تــا  شــود  ایجــاد  بیشــتری 
هزینه هــا، همصدایــی جمعی، انتقــال تجربه 
و تخصــص از فــرو پاشــیدن واحدهــای فعــال 
گــردد. ایــن همبســتگی هــا اصــواًل  جلوگیــری 
می بخشــند،  تشــکل  حرفه هــا  صاحبــان  بــه 
که در پی آن وظایف و مسئولیت های  تشکلی 

اجتماعی وسیعی به وجود می آید.
چنین اجتماعاتی مضامین مختلفی دارند، از 
دغدغه های فرهنگی و اجتماعی عام المنفعه 
گرفتــه تــا تــالش بــرای تامیــن منافــع فــردی و 
گروهــی در حوزه هــای سیاســی و اقتصــادی. 
کــه تاریخ ایران نشــان مــی دهد علت  آنگونــه 
اولیــه بــه وجود آمــدن ســندیکاها در ایران به 
عنــوان بخــش مهمی از تشــکل های مردمی و 
به عنوان یکی از نمادهای تشکل های مدنی، 
کارگــران در شــرایط بحــران اقتصادی،  تــالش 
که در  همزمان با دوره مشــروطیت بوده است 
گام های اولیه به هدف اصلی خود نرســیده و 
کامی شــدند. در نهایت همزمان  بارها دچار نا
با دوره فتوت یعنی ســال های بعد از ســقوط 
که قــدرت سیاســی، اندکی  رضــا شــاه پهلــوی 
تقســیم و به نوعی از شــخص محوری دور شد  
و در عین حال مجلس نقش مهم تری یافت، 

نهادهــای مردمــی  و  اتحادیه هــا  ســندیکاها، 
بــه طور رســمی پایه گذاری شــده و بــه مرور به 
کشــور نیــز راه یافتند.  متــون حقوقی و قانونی 
کــه برخی ها تصــور می کنند،  برخــالف آن چــه 
تشــکل ها همــواره در مســیر پویایــی و تکمیل 
خــود بــا موانــع و چالش هــای عمــده و مهمی 

روبرو بوده اند.
کمبود دانش مدیریت  یکی از مشــکالت اولیه 
که به موجب  در نزد بانیان این تشــکل ها بود 
و  اعمــال  بــا  اهــداف  و  هــا  آرمــان  میــان  آن 
خروجی هــا تفــاوت زیــادی وجــودی داشــت. 
کــه  رهبــران اولیــه ایــن نهادهــا می دانســتند 
و  چیســت  آنهــا  مطلــوب  و  می خواهنــد  چــه 
همچنیــن از تجربــه و تخصــص فنــی باالیــی 
برخــوردار بودنــد امــا در میدان عمــل توانایی 
کــه تجربه  تحقــق آن اهــداف را نداشــتند چرا 
ایــن  بــه  نســبت  مدیریــت  مــدرن  و  مــدون 
مســئله در دســترس ایشــان نبــود.  مــی توان 
که  کرد  در ایــن راســتا بــه این نکتــه نیز اشــاره 
آموختــه  ایرانــی  جامعــه  گذشــته  روزگار  در 
کــه از روش های ســنتی از منابــع و منافع  بــود 
عمومی به صورت بهینه و همچنین مشــترک 
کنــد امــا بــا توجــه بــه اینکــه آن  بهره بــرداری 
کشــاورزی  میــراث عمدتــًا مربــوط بــه جامعــه 
بود و بیشــتر، تمرکز بر مدیریت اســتفاده از آب 
بــه ویژه قنات می داشــت، تجربه ای زیســته از 
که تامین کننده منافع  نقش نهادهای مدنــی 
متضــاد و متکثــر همــه این اقشــار باشــد برای 
تشــکل ها  و  نهادهــا  بنیان گــذاران  و  مدیــران 
وجود نداشت و این امر راه را بر ابتکار و نوآوری 

کرده بود. این فعاالن و رهبران سخت 
دیگر مشــکالت اولیه تشکیل نهادهای مردمی 

مــی تــوان بــه مشــکالت سیاســی و عــدم تأیید 
کرد.  این نهادها توسط دولت های وقت اشاره 
کمیت هــای سیاســی ایــران اعــم از دولــت  حا
هــا یــا نظام های سیاســی مســتقر   به خصوص 
در دوران شکل گیری،تشــکل هــا را بــه چشــم 
گاه مزاحم دیده اند. عمومًا تشــکل ها  رقیــب و 
که  نمادهای بخش خصوصی هســتند بخشی 
می خواهــد مرکزیــت آموزش تخصصــی و فنی را 
گوی  خــود بــر عهده داشــته باشــد و بله قربــان 
کار آمد نباشــد. این بخش  قدرت ها و قوانین نا
می خواهد هرجا که قاعده و قانونی علیه منافع 
مــردم وجود دارد، اصالح شــود. طبیعی اســت 
کمیت هــای سیاســی انحصــاری و اقتدارگرا  حا
نتوانسته اند به این حق مردمی و مصلحانه تن 
که در بخش های  بدهند و در برابر تشکل هایی 
که  کرده اند  گــون به اشــکال متنــوع تــالش  گونا
قــدرت اجتماعــی بــرای بهبــود اوضــاع و ترمیم 
کرده  کنند، ســنگ اندازی  نابســامانی ها ایجاد 
و در مواقعــی نیــز بــا قــدرت قهریــه بــه مقابلــه 
قــدرت  مقابلــه  اســت  بدیهــی  برخاســته اند. 
قهریــه با قــدرت مردمی ادامه مســیر را ســخت 
کرده و مدام به بهانه های درســت و نادرست با 
قدرت گیری این تشکل ها مخالفت شده است.
کــه تشــکل هــا  بــوده  ایــن  نکتــه مهــم دیگــر 
گرچــه از ماهیت یکســان و مشــابه ســاختاری 
هــای  عملکــرد  و  کارنامــه  امــا  برخوردارنــد 
از  گذاشــته اند  برجــای  خــود  از  متفاوتــی 
مرامنامــه  بــه  مصــر  و  معتقــد  تشــکل هایی 
تــا  قانونــی  و  اجتماعــی  مســئولیت های  بــا 
که حتی به مرامنامه خود پایبند  تشکل هایی 
گرفته انــد دچار  کــه قدرتــی  نبــوده و در زمانــی 
انحــراف در افــکار و عملکــرد شــده اند. چنیــن 
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ســایر  سرنوشــت  بــر  ناخــواه  خــواه  تجربــه ای 
که حتی در  گذاشــته تا جایی  تشــکل ها نیز اثر 
برخی از دوره های معاصر،  بهانه های به ظاهر 
مشــروع نیز برای سرکوب اندیشه تشکل گرایی 
کمیت هــا فراهــم شــده اســت. به  از ســوی حا
از ماهیــت فعالیــت  عبارتــی تشــکل ها صــرف 
خــود بــر همدیگر اثــر مســتقیم و غیرمســتقیم 
داشته اند و با توجه به اینکه در دوره صد ساله 
که  اخیر مسیر فعالیت این تشکل ها به دالیلی 
گردید بسیار دشوار بوده، تاثیر و تاثر آنها بر  ذکر 
همدیگــر چندان به میزان مورد انتظار مفید و 
گر  که ا نتیجه بخش نبوده اســت. به این معنا 
که بعضا  موانــع فوق الذکر و ســایر چالش هایی 
پیش می آمد، در میــان نبودند جامعه ایران، 
امروز در نقطه ای دیگر ایستاده بود و تشکل ها 
به مانند تارهای درهم تنیده بر انواع بحران ها 
و مسائل موجود غلبه می کردند نه آنکه بودن 
و  سیاســی  وضعیــت  تابــع  نیــز  حضورشــان  و 

اجتماعی جامعه باشد.
که تشــکل های  گفت  با این همه شــاید بتوان 
صنفی موفقیت آمیزتر از سایر همزادان باشند. 
ایــن نهادهــا بــه دلیل آنکــه از ســوی فعاالن و 
صاحبــان حرفه هــا و مشــاغل بــه وجــود آمده 
گذاشــته شــده اند و این افــراد نه تنها  و بنیان 
اساســا صاحب تخصص و تجربه بوده اند بلکه 
تالش های خود را نیز معطوف به فعالیت های 
جامعــه  و  خــود  بــرای  ســودمند  و  تخصصــی 
ســاخته اند تا بتوانند بــرای فعاالن حرفه خود 
کنند. البتــه نیاز به  کســب  موفقیت بیشــتری 
کــه چنیــن تشــکل هایی نیــز راه  تکــرار نیســت 
بســیار دشــواری را پیموده انــد و طوفان از ســر 

گذرانده اند.
ایــران  ســاختمانی  شــرکت های  ســندیکای   
مدنــی  تشــکل های  چنیــن  از  نمونــه ای 
کــه تاریخچــه ای سرشــار از احساســات  اســت 
گذر از  میهن گرایانــه، تالش های طاقت فرســا، 
کت  منافــع فــردی به نفــع منافع جمعی، شــرا
کشــور، موفقیت در اصالح  در توســعه و عمران 
کشــور، موفقیت  قوانیــن و مقــررات در توســعه 
کشــور  در اصــالح قوانیــن و مقررات ضدعمران 
را دارد. ایــن تشــکل نیز مانند ســایر نهادهای 
مشــابه به ســختی و اما بــه طور مؤثر توانســته 
است صاحبان قدرت را برای اصالح رویه های 
نادرســت و بهبــود روش هــا و قوانیــن ترغیب و 

کند. تشویق 
ح  بــه رغــم همه ایــن نــکات، ایــن ســؤال مطر
که آیا همچنان  این تشــکل ها الزمند؟  اســت 
آیــا میــزان موفقیت هــای آنان برای بودنشــان 

توجیه گر است؟
گرچه  که  در پاســخ به این ســؤال باید دانست 
که خاصیت و فضیلت  کرد  می توان اســتدالل 
کاهــش  کــه هزینه هــا را  کار مشــترک آن اســت 
می دهــد و دســتاوردها را بیشــتر و ملموس تــر 
می نمایــد اما قطعا این پاســخ از  بیش بدیهی 
بــوده و ممکــن اســت بــاب طبع همــه فعاالن 
یــک حرفه و پیشــه نباشــد. واقعیت آن اســت 
که در شاخص  که امروز هیچ جامعه ای نیست 
ک  رشــد و توســعه آن تکثیــر و در عیــن اشــترا
منافــع دیــده نشــود. همبســتگی باالیــی بین 
تشــکل ها  فعالیــت  ســطح  و  توســعه  میــزان 
وجــود دارد ایــن همبســتگی تصادفی نیســت 
و در واقــع در جوامــع مختلــف تأثیــرات آنــرا به 
وضوح می توان دید. در جوامع امروز بخشی از 
بالندگی و پیشــرفت ها به وجود این تشــکل ها 
که وجود این تشکل ها  وابسته است. به فرض 
در تامین منافع اشخاص موثر نیفتد، اما رشد 
و توســعه جامعه به وجود آنها وابســته اســت. 
کــه آنهــا بــه ماننــد تارهــای در  چنیــن اســت 
هــم تنیــده تمام بخش هــای جامعــه را به هم 
گاهی بخشی و حرکت  مرتبط می کنند و منشا آ
کژرفتــاری همــه  برابــر  و مقاومــت در  جمعــی 

کمیت های سیاســی  اصحاب قدرت اعم از حا
کالن می شــوند.  کارفرمایان جزء و  و قانونــی تا 
درون  شــبکه  یــک  ایجــاد  بــا  ایــن،  بــر  عــالوه 
خانوادگی به انتقال و تثبیت تجارب ارزشمند 
مســاعدت  خــود  پیشــه  و  صنــف  تالشــگران 
کسب دانش و تخصص های جدید  می کنند و 
را بــرای ســایر اعضــای خود تســهیل می کنند. 
و  فکــر  اتاق هــای  تاســیس  بــا  تشــکل ها  ایــن 
کالن به آسیب شناسی مسائل خود  نهادهای 
کشــور می پردازند و تا حد تــوان برای اصالح  و 
رویه هــا از طــرق قانونی اعمال فشــار می کنند. 
از  بخشــی  باشــیم  مدعــی  کــه  نیســت  بیــراه 
از صحنــه  کــه  کارآمــدی  نا قوانیــن و مقــررات 
حــذف شــده اند یــا بــه وجــود آمــدن قوانیــن 
کــه مصــوب شــده اند، نتیجه  مؤثــر و مفیــدی 
مســتقیم و غیرمســتقیم فعالیت هــای چنیــن 
تشکل هایی است. تشــکل ها در صورت هایی 
مثل انجمن، اتحادیه، سندیکا، اتاق ها، »ان.

جی. او«ها و ســایر اشکال مردمی توانسته اند 
کننــد و  نقش هــای مثبتــی بــرای جامعــه ایفــا 
گام هــای توســعه را تقویــت و محکــم نماینــد. 
گرچــه بــه حــد بســیار مطلــوب نبــوده و یــا در 
کمتری  قیــاس بــا جوامع دیگــر صاحب نقــش 
کــه برای  بــوده باشــند امــا مســئله اینجاســت 
بــرای  گام هــای موفقیــت بیشــتر و  برداشــتن 
بهبــود مســتمر جامعــه بایــد بیــش از پیش به 
این نهادهای مردمی ایمان آورد و راه فعالیت 
کرد. بی شــک مســیر  و حضورشــان را هموارتــر 
تقویــت هــر تشــکلی ابتــدا از خواســت و اراده 
اعضــای آن آغاز می شــود هرچه این تشــکل ها 
به ســبب حضور اعضــا و حمایت آنها قدرتمند 
شــوند، با عزم و همت افزونتری منافع جمعی 
را تامیــن خواهنــد نمود و توان بیشــتری برای 

برچیدن موانع پیش رو خواهند داشت. 
کــه افــق پیــش رو بــرای  بنابرایــن در شــرایطی 
فعالیت هــا و رشــد افــراد امیدوارکننده تر اســت 
و همچنیــن وجــود تشــکل ها راه رســیدن بــه 
پایــداری  و  می نمایــد  هموارتــر  را  موفقیت هــا 
دســتاوردها را بــه ویژه از طریــق انتقال تجربه و 
تخصص تیمی به نســل جوان تثبیت می کند، 
از  بیــش  تشــکل ها  تقویــت  و  حضــور  اهمیــت 
پیش مطــرح می گردد. به قــول حمید مصدق 
کسی می خواهد من و تو ما  شــاعر پرآوازه: »چه 

نشویم؟ خانه اش ویران باد...«

و	 پیشــینه	 صنفــی،	 تشــکل	های	  
کارنامــه	موفقیت	آمیزتــری	نســبت	
به	ســایر	همزادان	خود	دارند.	این	
نهاد	به	دلیل	آنکه	از	سوی	فعاالن	و	
صاحبان	حرف	و	مشاغل	تاسیس	
شــده	و	چنیــن	افــرادی	اساســا	بــه	
خاطــر	دارا	بودن	تخصص	و	تجربه،	
بــه	 معطــوف	 را	 خــود	 تالش	هــای	
حــوزه	تخصصــی	و	ســودمند	بــرای	

خود	و	جامعه	ساخته	اند
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مدیرعامــل  ملکیانی فــرد  منوچهــر  مهنــدس 
مدیــره  هیــات  رئیــس  بورگــه،  ایــران  شــرکت 
ســندیکا و نائب رئیس اول شــورای هماهنگی 
بــه منافــع ملــی و  کــه همــواره توجــه  اســت  
عشــق به ســازندگی را از الزامات ورود به حرفه 

پیمانکاری دانسته اند.  
انتخابــات بیســت و ســوم هیــات  آســتانه  در 
مــورد  در  را  ایشــان  نظــرات  ســندیکا  مدیــره 
مســائل مبتالبــه پیمانــکاران جویــا شــده ایم 
کــه جهــت اســتحضار اعضــای محتــرم در این 

ج می شود. ماهنامه در

کــه	در	اختیــار	 از	فرصتــی	 ضمــن	تشــکر	   
گر	موافقید	این	 گذاشــتید،	ا نشــریه	آبادگران	
گفــت	وگو	را	با	مروری	بر	پیشــینه	شــرکت تان	
کنیم	و	پس	از	آن	به	این	نکته	بپردازیم	 آغــاز	
بــرای	 را	 تخصص تــان	 و	 تجربــه	 چگونــه	 کــه	

گرفته اید؟	 کار	 هدایت	امور	این	شرکت	به	
در سال 1351 از دانشکده فنی دانشگاه تهران 
بــا درجــه فــوق لیســانس در راه و ســاختمان 
غ التحصیــل شــدم. از اردیبهشــت 1353  فــار
کنــون همواره در بخش پیمانکاری فعالیت  تا 

کار حدود 2 ســال به عنوان  داشــته ام.در آغــاز 
خدمــت  در  و  رشــه  شــرکت  در  کارگاه  رئیــس 
مرحــوم مهنــدس ابوالفضــل ناصحــی بــودم، 
دانشــگاه رضائیــه را می ســاختیم.  پــس از آن 
تــا انقــالب اســالمی در شــرکت تســا و در پایگاه 
کارگاه  نیروی هوایی بوشــهر به عنــوان معاون 
کار  و مســئول بخشــهای مختلــف مشــغول به 
ایــن شــرکت ســطح اخــالق بســیار  بــودم. در 
کار  بــاال بود و روابط انســانی خوبــی در محیط 

کم بود. حا
پــس از انقــالب بــه عنــوان شــریک در شــرکت 
کار  طربال )بــه عنوان مدیرعامل( مشــغول به 
شــدم و انــواع پروژه هــا را در این شــرکت انجام 
دادیــم . از ســال 1364 در شــرکت ایــران بورگه 
کار بوده ام.  بــه عنوان مدیرعامل مشــغول بــه 
از  تعــدادی  بــا  قبــاًل  را  بورگــه  ایــران  شــرکت 

کرده بودیم.  دوستان تاسیس 
مــن بــه ســازندگی عشــق بســیار داشــتم و در 
کارگاه بودم زودتــر از همه در  کــه رئیس  مدتــی 
کار  کارگاه حضــور داشــتم و پرتــالش و جــدی 
می کردم . به همین دلیل هم در شرکت رشه و 
هم در شــرکت تسا از موقعیت خوبی برخوردار 

کارکــردن  بــودم. از همیــن رو، پــس از انقــالب 
بــرای خــود و تاســیس شــرکت ایــران بورگــه به 
مراتــب راحــت تــر شــد و قطعــًا دشــواریها نیــز 

بیشتر و بیشتر شدند.

کــه	در	بخش	   شــما	بــه	عنوان	متخصصی	
خصوصــی	و	پیمانــکاری	فعالیــت	دارید	چه	
برداشتی	از	موانع	پیش	رو	در	عرصه	اجرایی	
و	عمرانی	دارید؟	این	موانع	و	دشواری ها	در	
کوچک	 میان	شــرکت های	بزرگ،	متوســط	و	

چه	تفاوت	هایی	دارند؟	
کنید چه چیز بیشــتر از همه  بهتراســت ســوال 
کنــون بنــده را رنــج داده اســت؟ موانــع و  تــا 
مشــکالت بــا ماهیت ســازندگی اجین اســت و 
رفــع آنهــا وظیفه مهندس ســازنده اســت. اما 
آنچــه بیشــتر از همــه مــرا رنــج داده اســت این 
کــه هیچــگاه قــدر ســازندگان صدیــق را  اســت 
که پول  ندانســته اند و اغلــب تصور این اســت 
کــه به نظــر  عامــل ســازندگی اســت، در حالــی 
بنده پول توشــه راه اســت، آنچــه عامل اصلی 
ســازندگی اســت عشــق و ایثار و اراده پوالدین 
است و بس! سازندگان عاشق وطن می شوند 

رشدبخشخصوصی
ملی تامینکنندهمناف

ر کرد    مهندس  منوچهر  ملکیانی فرد  رئیس هیات مدیره سندیکای شرکت های ساختمانی ایران  م
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کار دشــوار ســازندگی پیدا می کنند  و اعتیاد به 
کــه هیچ حرفــه دیگری نمی توانــد آنها را ارضاء 

نماید.
قــرارگاه  فرمانــده  کــه  زمانــی  قاســمی  ســردار 
خاتــم االنبیــاء )ص( بودنــد ، بنــا بــه دعــوت به 
ســندیکا تشــریف آوردنــد و در جمــع مدیــران 
شــرکتهای عضو و تعدادی از فرماندهان قرارگاه 
فرمودنــد،»در پیمانــکاری پــول نیســت، آنچــه 
باعــث اســتمرار فعالیــت می شــود فقــط عشــق 
گرنه پول از مســیرهای دیگر به  اســت و بــس! و 
که از دل  کســب می شود«. این صحبت  راحتی 
ایشــان برآمــد بر دلها نشســت و مدیــران بخش 
که قطعًا با دشــواری هایی به مراتب  خصوصــی 
بیشــتر از مدیــران قــرارگاه روبــرو بودنــد متوجــه 
کســی وارد ایــن حرفــه نشــود بــه  کــه تــا  شــدند 
ماهیــت آن به درســتی پی نمی برد! متاســفانه 
که ماهیت حرفــه را به  تعــداد مجریان طرح هــا 
درســتی بشناســند نیز زیاد نیستند و به همین 
دلیل قدر این انسانهای سازنده و پرتالش کمتر 
شــناخته شده اســت. موانع پیش رو همچنان 
بــرای میــان مــدت  برنامه ریــزی  امــکان  عــدم 
کــه تابــع شــرایط سیاســی  و بلنــد مــدت اســت 
مملکت و ارتباطات جهانی است، ضمن اینکه 
عمــاًل شــرکتهای دولتــی یا وابســته بــه ارگانهای 
که بخش  عمومی بخش اعظم پتانســیل هایی 
خصوصــی بــرای ارتقای خود به آنها نیــاز دارد را 

در اختیار می گیرند.

کدام	دســته	از	مشــکالت	مربوط	به	  رفــع	
و	 بخــش	خصوصــی،	می	توانــد	شــما	 رونــق	
شرکتتان	را	در	موفقیت	بیشتر	یاری	برساند؟
که  اجرای درســت سیاســت خصوصی ســازی 
کشــورهای  مهمتریــن اصــل در توســعه پایدار 
توســعه یافتــه بوده و هســت، می توانــد باعث 
کوچکترشــدن دولت  رونق بخش خصوصی و 
کــه شــعار ایــن  گــردد. امــا ســالیان دراز اســت 
کردن  موضوع داده شــده و در عمل به دولتی 
هرچــه بیشــتر بخش های اقتصــادی پرداخته 
شــده اســت. امروز حضور شــرکتهای دولتی یا 
نهادهــای عمومــی و در مجموع شــرکت هایی 
کــه تــاوان عملکــرد خــود را نمی پردازنــد اعــم 
از شــرکتهای وابســته بــه نیروهــای نظامــی و 
)ره(،   امــام  فرمــان  اجرایــی  ســتاد  انتظامــی، 
 ... و  قــدس  آســتان  بــه  مربــوط  شــرکتهای 
عرصــه فعالیــت برای بخــش خصوصی را تنگ 
تمــام  قیمــت  هیــچ گاه  متاســفانه  کرده انــد. 
شــده پروژه هــا بــه درســتی اعــالم نمی شــود و 
شــرکتهای دولتــی مدعی هســتند علیرغم باور 
که دولتی شدن  جهانی و یک امر اثبات شــده 

گردد.  کارهــا مــی  گرانتــر شــدن  کارهــا موجــب 
تمــام  ارزانتــر  ادعــای  فوق االشــاره  شــرکتهای 

کردن پروژه ها را دارند!         

 تجربه	شــما	چه	می	گویــد؟	آیا	اصلی	ترین	
مســائل	تان	مربــوط	بــه	مشــکالت	داخلــی	
کمبود	ســرمایه	و	تجربــه،	ضعف	نیروی	 مثــل	
و...	 و	تخصــص،	ضعــف	مدیریــت	 انســانی	
رکــود،	 مثــل	 بیرونــی	 عوامــل	 یــا	 می	شــود	
گــردش	مالی	 کمبــود	نقدینگــی	و	 تحریم	هــا،	
گیر،	 کشــور،	مقــررات	و	قوانین	دســت	و	پا در	
گریز،	نبود	رقابت	واقعی	و	 کارفرمایان	قانون	

...	مسئله	اصلی	هستند؟
حرفــه پیمانــکاری ارتبــاط مســتقیم بــا رونــق 

کشور دارد و رونق اقتصادی ارتباط   اقتصادی 
مستقیم با ارتباطات جهانی دارد، کشورهایی 
به رونق اقتصادی رسیده یا می رسند که بخش 
اعظــم حــوزه فعالیــت سیاســی و دیپلماســی 
کشــور در جهت جلب سرمایه گذاری خارجی و 
ارتباطات هر چه بیشتر در امر تجارت مصروف 
گردد. حکومت های مکتبی رونق اقتصادی را 
هدف اصلــی نمی دانند و اقتصــاد را فقط یک 
وســیله می داننــد نــه هــدف، بنابرایــن دقیقــًا 
بخــش خصوصــی در ایــران بــا توجه بــه موارد 
فوق الذکــر شــکل می گیــرد و در حــّد و حــدود 
که  خاصی رشــد می کند. نکته مهم این است 
در چنین شرایطی بخش خصوصی نمی تواند 
بــرای  بلندمــدت  برنامه هــای میــان مــدت و 
کند و دقیقًا باید خود را روی موج  خود ترسیم 

نگه دارد تا خفه نشود!

  آیا	در	فعالیت	خود	با	رقابت	های	ناسالم	
نبــودن	 قاعده	منــد	 از	 ناشــی	 هزینه	هــای	 و	
فعالیت	هــای	عمرانــی	مواجــه	هســتید؟	آیــا	
رقبای	رانت	دار	مثل	شــرکت	هــای	خصولتی	
فعالیــت	شــما	و	رقیبــان	بخــش	خصوصی	را	

کرده	اند؟	 دچار	مضیقه	
پاســخ ایــن ســوال آری اســت و علــت اصلــی 
در  اســت،  فعالیت هــا  نبــودن  قاعده منــد  آن 
و  اســت  ناســالم  فعالیــت  محیــط  مجمــوع 

متاسفانه انواع تخلفات مشاهده می شود!

گفــت	وگوی	دولــت	و	بخش	   بــه	نظر	شــما	
که	در	ســال	های	اخیر	بــه	صورت	 خصوصــی	
نهادی	در	آمده	است	چه	دستاوردی	داشته،	

آیا	کمکی	به	بهبود	اوضاع	داشته	است؟

سیاســت	  درســت	 اجــرای	
کــه	مهمترین	 خصوصی	ســازی	
پایــدار	 توســعه	 در	 اصــل	
یافتــه	 توســعه	 	 	 	 	 کشــورهای	
بوده	و	هســت،	می	تواند	باعث	
و	 خصوصــی	 بخــش	 رونــق	
گردد.	اما	 کوچکترشــدن	دولت	
سالیان	دراز	است	که	شعار	این	
موضــوع	داده	شــده	و	در	عمــل	
کــردن	هرچه	بیشــتر	 بــه	دولتی	
بخش	های	اقتصــادی	پرداخته	

شده	است
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گفتگــوی دولــت و بخــش خصوصــی از  قطعــًا 
کســب و  عوامل اصلی توســعه مســتمر محیط 
کار اســت. امــا به دلیل عــدم اجبــار در اجرای 
نداشــتن  و  از طــرف دولــت  گفتمــان  نتیجــه 
گفتمــان اثــر داشــته،  ضامــن اجرایــی در حــد 
بــه نظــر اینجانب ماهیت امر باید عوض شــود 
قانــون   3 و   2 بندهــای  در  کــه  گونــه  همــان 
کســب وکار «مصوب  »بهبــود مســتمر محیــط 
1390/11/16 آمــده دولت هــا بایــد مکلــف بــه 
اجــرای نظــرات بخش خصوصی باشــند یعنی 
گفتگــو را بعد  که شــورای  مــاده 11 ایــن قانــون 
از برنامــه پنجــم توســعه نیــز اســتمرار می د هد 
بــا توجــه بــه ســایر مفــاد ایــن قانــون مترقی و 
که  پیشرفته، می تواند مفید واقع شود تا آنجا 
شــخصًا شــاهد بوده ام نمایندگان دولت برای 
کــردن نماینــدگان بخــش خصوصــی  متقاعــد 
از عملکــرد و تفکــر خــود به جلســات می آیند و 
گوشــهای خــود را نســبت بــه آنچه  متاســفانه 
ح می شود بسته اند، باید  این رویه تغییر  مطر

یابد تا نتایج بهتری حاصل شود .

کــه	شــرایط	موجــود	بــه	   آیــا	امیــد	داریــد	
سمت	شرایط	مطلوب	تغییر	وضعیت	دهد؟	

گر	امیدوارید	الزامات	این	تغییر	چیست؟	 ا
انسان با امیده زنده می ماند، اما برای حرکت 
بــه ســمت شــرایط مطلوب تــالش بســیار باید 

کرد. 
از الزامــات ایــن تغییــر می تــوان بــه مــوارد زیــر 

کرد: اشاره 
1-پایبنــدی دولتهــا بــه اجــرای قوانین توســعه 
کــه در حــال حاضــر بحــث قانــون ششــم  اســت 
توســعه مطرح اســت. بایــد تمامــی انجمن ها و 

ســندیکا ها به صــورت متحد و متفق بــر اجرای 
کنند و اجازه انحــراف از آن را  ایــن برنامه نظارت 

ندهند.
2-توســعه فرهنگــی، اجتماعــی، سیاســی، و 
اقتصــادی یــک زنجیره به هم پیوســته اســت 
که با توســعه فرهنگی اصواًل شــروع می شود تا 
کــه فرهنــگ تمایل به توســعه در آحاد  زمانــی 
ملــت و خانــواده هــا و ملــت نهادینــه نشــود،  
مســیر توســعه پایدار به درســتی طــی نخواهد 
و  عمومــی   و  ملــی  عــزم  مــورد  ایــن  در  شــد. 
گانه و  مشــارکت نخبــگان جامعه و قوای ســه 
همزبانی و همدلی از ضروریات اســت، دولتها 

باید بسترساز چنین شرایطی باشند.

ســندیکای	 عـــــــــــــــــضو	 عنــوان	 بــه	 شــما	   
 شرکت	های	ساختمانی	چه	نگاهی	به	فعالیت
چیســت	، توقعاتتــان	 داریــد؟	 نهــاد	 ایــن	 	 
بتــوان کــه	 دارد	 وجــود	 هایــی	 ظرفیــت	 آیــا	 	 

	آن	هــا	را	بــرای	موفقیــت	بیشــتر	ســندیکا	فعال	
ساخت؟

بنــده حــدود ســی ســال در ایــن ســندیکا بــه 
در  ســازنده  پیمانــکاران  و  ســازندگی  حــوزه 
کرده و شــاهد  حــد بضاعــت خویــش خدمــت 
مدیــره  هیــأت  اعضــای  صادقانــه  خدمــات 
مختلــف  دوره هــای  در  محتــرم  بازرســان  و 
باالیــی  ظرفیــت  از  ســندیکا  ایــن  بــوده ام. 
و  اســت  برخــوردار  خدمت رســانی  بــرای 
امیــد  اســت.  بــوده  مبتکــر  و  پیشــرو  همــواره 
اســت نســل های حاضــر و آینــده در ارتقــاء آن 
که شرکتهای دولتی  بکوشند، در شرایط امروز 
عرصــه را بــرای فعالیت های بخــش خصوصی 
تنــگ نموده اند، بیش از هر زمان دیگری الزم 
اســت اعضــا در ســندیکای خود جمع شــده و 
کنند حول محور منافــع ملی با اتحاد و  ســعی 
اتفاق از اضمحالل بخش خصوصی شــاغل در 
این  حوزه جلوگیری نمایند. توســعه پایدار در 
ایــران عزیز با تالش مســتمر بخــش خصوصی 
بخــش  رشــد  بنابرایــن  می شــود.  حاصــل 
کننــده منافع ملی  خصوصــی می تواند تامین 
باشــد لــذا تالش در این راه یــک وظیفه ملی و 

میهنی است.  

  با	تشکر	از	فرصتی	که	برای	این	مصاحبه	در	
 اختیار	ما	گذاشتید،	در	پایان	مصاحبه	آیا	نکته ای
کــه	یــادآوری	و	ذکــر	آن	بــرای	اطــالع	 	هســت	

اعضای	محترم	سندیکا	ضروری	باشد.	
کــه الزم می دانم یادآوری نمایم،  نکته آخری 
صیانت از اجرای درســت برنامه ششم توسعه 
اســت، توجه داشــته باشــیم پنــج برنامه قبل 
از انقــالب از 1327 تــا 1357 شــامل دو برنامــه 

مســتقیم	 ارتبــاط	 پیمانــکاری	 حرفــه	
و	 دارد	 کشــور	 اقتصــادی	 رونــق	 بــا	
رونــق	اقتصــادی	ارتبــاط		مســتقیم	با	
کشــورهایی	 ارتباطــات	جهانی	دارد،	
یــا	 رســیده	 اقتصــادی	 رونــق	 بــه	
حــوزه	 اعظــم	 بخــش	 کــه	 می	رســند	
کشور	 فعالیت	سیاســی	و	دیپلماسی	
ســرمایه	گذاری	 جلــب	 جهــت	 در	
خارجی	و	ارتباطات	هر	چه	بیشــتر	در	

گردد. امر	تجارت	مصروف	
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عمرانــی 7 ســاله و ســه برنامه عمرانی 5 ســاله 
در ایران انجام شد و برنامه ششم در شروع به 
دلیل انقالب شــکوهمند اسالمی متوقف و به 
کشور هرگز اجرا نشد،  دلیل شــرایط انقالبی در 
که نسبت به پنج برنامه قبلی،  گفته می شــود 

جامع تر و مترقی تر بوده است! 
پس از انقالب نیز پنج برنامه توسعه چهارساله 
اجــرا و ششــمین برنامــه توســعه تنظیــم و قرار 
اســت اجــرا شــود، نکاتــی در ایــن برنامــه هــا

ح زیر:  قابل توجه هستند به شر
1-ایران در برنامه نویســی بســیار بسیار پیشرو 
و خوب اســت و نیــازی به متخصــص خارجی 
گــروه  نــدارد،  در برنامــه ســوم قبــل از انقــالب 
کارشناسان دانشگاه هاروارد مورد  مشاوران و 
گرفتند اما آن برنامه نیز توســط  مشــورت قــرار 
متخصصان ایرانی تنظیم و به تصویب رســید 
و ایــن تســلط در نوشــتن برنامــه همچنــان تــا 

امروز وجود داشته است. 
2-تمامــی برنامه ها در اجرا با انحرافات شــدید 
روبرو بوده اند و این دلیل اصلی نرسیدن کشور 

به توسعه پایدار تا این تاریخ است!
بــه نظــر بنده بــه ایــن انحرافــات از برنامه باید 
خاتمه داد. این نقش اصلی تشــکل ها اســت 
کــرده و  کــه دقیقــًا اجــرای برنامــه هــا را رصــد 
جلــوی انحــراف از برنامــه ایســتادگی نماینــد 
کــه قطعًا به صــالح مملکت و نظــام جمهوری 
اسالمی ایران است. اینجانب این نکته بسیار 
مهــم را بــه عنــوان ســفارش و وصیــت خود به 
که قلبشــان برای ایرانی ســرافراز  همــه آنهایی 
کنــم ، انحــراف از برنامــه  مــی تپــد عــرض مــی 
از  جلوگیــری  و  ســرمایه ها  رفتــن  هــدر  یعنــی 
کشور است. جوامع مدنی  پیشــرفت و توسعه 
و تشــکل هــا بخصــوص در حــوزه هــای فنی و 
مهندســی بایــد از اجــرای درســت برنامــه هــا
حرفه هــای  در  هــا  تشــکل  نماینــد.  صیانــت 
مختلــف باید برنامه را مطالعه و بخش مربوط 
به حرفه خود را مشــخص و اجرای درســت آن 
حوزه را دقیقًا خواستار باشند، مجلس محترم 
شــورای اســالمی دو وظیفه دارد یکی تصویب 
قوانیــن و دیگــری نظــارت بــر اجــرای درســت 
آنهــا، متاســفانه امر نظــارت به درســتی انجام 
نشــده و نمــی شــود، تشــکل هــا بایــد در ایــن 
کمــک مجلس رفتــه و از انحراف برنامه  راه بــه 
جلوگیری نمایند. شــاید این ســوال به اذهان 
که اصــواًل چرا انحــراف از برنامه  گــردد  متبــادر 
انجــام مــی شــود؟ بــه نظــر اینجانــب، عامــل 
گاهی  کــه مقامات طــراز اول  اصلی این اســت 
کردن مــی دانند.  اقتــدار را ورای قانــون عمــل 
بــه عبارت دیگر افکار خود را جانشــین قوانین 

کسی  قرار می دهند در حالیکه انســان مقتدر 
کــه در حیطه قانــون وظایــف خویش را  اســت 
انجام دهد! ما شــاهد این انحراف قبل و بعد 
از انقــالب بــوده ایــم، دخالــت مســتقیم شــاه 
که بــه تغییر  در اجــرای برنامــه پنجــم عمرانــی 
مسیر آن منجر شد. پس از انقالب نیز رؤسای 
دولتهــا انحرافــات اساســی از قوانیــن توســعه 
کشــور نبوده است، باید  که به نفع  داشــته اند 

گردد.  از انحراف از برنامه ها جدًا خودداری 
توجه داشــته باشــیم با حدود 70 سال برنامه 
کــه بعضــی این شــروع  کشــور  نویســی در ایــن 
حــدود  شــود  مــی  کــه  داننــد  مــی   1305 از  را 
یکصــد ســال برنامه نویســی، نتوانســته اســت 

بدرســتی ایــران عزیــز را به طــور جامــع و همه 
 جانبه در مســیر توســعه قرار دهد، علت اصلی
  بی توجهی بخش اجرایی به برنامه ها بوده است

کشورهایی  که ما برنامه داشــتیم   وگرنه زمانی 
بســیار  ... و  مالــزی  و  جنوبــی  کــره   نظیــر 

بــه  شــده  وارد  خســارات  بودنــد.  تــر  عقــب   
 مملکــت و ملــت ناشــی از انحــراف برنامــه هــا

بنــده  نظــر  بــه  کــه  اســت  بــاال  آنقــدر   
پــس  باشــد.  نمــی  گیــری  انــدازه  قابــل 
پایبنــدی کــه  اســت  الزم  ملــی  غــزم   یــک 

 به برنامه های توسعه را از این تاریخ خواستار 
باشــیم و ایــن موضــوع را ســرفصل همــه امــور 

بدانیم. 

		پیمانکار:	شرکت	ایران	بورگه دفترکار	نمایندگان	مجلس	شورای	اسالمی-	1370		

		پیمانکار:	شرکت	ایران	بورگه هتل	پارس	تبریز-		1378		
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اردبیــل   1337 ســال  متولــد  دادمــان  بهمــن 
کارشناســی  اســت. وی بعــد از اینکــه مــدرک 
گرفت،  خود را از دانشــکده فنی دانشگاه تبریز 
کار عمرانــی را با فعالیت در »جهاد ســازندگی« 
»پورنــام« شــرکت   1372 ســال  در  کــرد.   آغــاز 

کار عمرانــی و  از ســال ها  پــس  پایــه نهــاد و  را 
تجربه  اندوزی در این زمینه، در حال حاضر به 
عنوان دبیر سندیکای شرکت های ساختمانی 
و عضــو شــورای عالــی فنــی جایــگاه مهمــی در 
صنعت احداث دارد. از همین رو و در آســتانه 
مصاحبــه  ای  ایشــان  بــا  ســندیکا،  انتخابــات 
داریم تا دیدگاه خود را درباره مســائل مختلف 
که نظر  کنند  صنــف و انتخابات پیش رو اعالم 
خواننــدگان محتــرم ماهنامــه را بــه خوانــدن 

مشروح آن جلب می نماییم.

کــه	هــم	در	جایــگاه	رئیــس	   بــه	نظــر	شــما	
هیأت	مدیره	شــرکت	پورنام	و	هم	در	جایگاه	
کشــور	 ســازندگی	 عرصــه	 در	 ســندیکا	 دبیــر	

فعــال	بوده	ایــد،	مشــکل	عمــده	شــرکتهای	
پیمانکار	عمرانی	چیست؟	

موضــوع اصلی این حرفه عــدم تامین مالی به 
موقع اســت. در عین حال  موضــوع مربوط به 
تعریف طرح های جدید و تداوم فعالیت ناشی 
از همین بحث، مزید بر علت شده است. ما به 
گرفتار  عنــوان پیمانکار در بین ایــن دو معضل 
هســتیم. عــدم پرداخت بــه موقــع در موضوع 
پروژه هــا و عدم تداوم فعالیت )نبود پروژه های 
که می توانــد ظرفیت های خالی مانده  جدید( 
کند. از همین رو بخش عمده  شــرکتها را فعال 
ظرفیت و استعداد شرکتهای ما معطل مانده و 
قسمتی از این ظرفیت ها هم که مشغول است 
بــه دلیل عــدم تامین مالــی و پرداخت های به 

موقع عمال دچار مشکل شده اند.
دو مورد ذکر شــده، هزینه های باالسری  را باال 
می برد و درآمدها را تقلیل می دهد. این موارد 
بــه افزایــش هزینــه تامیــن مالــی پروژه های در 
دست اجرا و افزایش هزینه )با خرید اعتباری، 

کاری و پرداخت سود تسهیالت بانکی(  نســیه 
می انجامــد. در نهایــت نیز بــه تاخیر در اجرای 
پروژه هــا بــه دلیــل موضــوع مربــوط بــه تجهیز 
منابــع مالــی منجر می شــود. و بــه پیمانکاران 
فشارهای زیادی را وارد می کند و آنها را به طور 
کرده، در نهایت  پیوســته با تقلیل بنیه مواجه 
را  پیمانــکاران  مالــی  و  اعتبــاری  دارایی هــای 

تقلیل می دهد. 
نبود نقدینگی برای پشــتیبانی از فعالیت های 
کــه حیــات  عمرانــی، مشــکل عمــده ای اســت 
بخــش  مهندســی  و  خصوصــی  شــرکتهای 
کرده  خصوصــی را بــا خطــر اضمحــالل مواجــه 
اســت و تــداوم این وضــع می توانــد زنگ خطر 
کشــور به صدا درآورد.  را بــرای صنعت احداث 
کار ندارنــد و با  بســیاری از هــم صنف هــای مــا 
بدهــی و زیان انباشــته مواجه هســتند، برخی 
کارکــرد خــود را بــه موقع   نیــز نمی تواننــد پــول 
ج  گردونــه فعالیــت خــار بگیرنــد و بــه ناچــار از 
چشــم انداز  فعلــی،  وضعیــت  بــا  می شــوند. 

ندسی سازمانهایم حف
باروشهایجدیدتامینمالی

گفت وگو با  بهمن دادمان عضو هیات مدیر ه و  دبیر سندیکای شرکت های ساختمانی ایران  و عضو شورای عالی فنی  



 پیام آبادگران                                 
آبان  1395 

شماره 348

15

روبروی جامعه مهندسی کشور روشن نیست. 
احتمــال اینکــه وضعیــت بهبود یابــد اندک، و 
احتمــال اینکه وضعیت با همین منوال ادامه 
گواه این مدعا نیز آب رفتن هر  یابد زیاد است. 

روزه بودجه های عمرانی است. 
که  در ســالهای اخیــر صحبــت از این می شــود 
بهتر اســت پیمانکاران از روش قدیمی دســت 
پــروژه ای  دولــت  آن  در  کــه  روشــی  بردارنــد. 
تعریف می کرد و بودجه آن را پرداخت می کرد. 
کار را انجــام مــی داد و  پیمانــکار نیــز متعاقبــا 
بــا توجــه بــه صــورت وضعیــت، پــول خــود را 
می گرفت. با شرایط پیش آمده امروز، به ذهن 
که برای حفظ  کرده اســت  کثــر فعاالن خطور  ا
روشــهای  بــه  بایــد  مهندســی  ســازمان های 

جدید تامین مالی روی آورند. 
دومیــن مفــر بــرای خــروج از چنیــن وضعیتــی 
نــگاه به بیرون مرزها یــا صادرات خدمات فنی 
کــه آنهم  کشــورها اســت  و مهندســی به ســایر 
در شــرایط تحریــم بــا مشــکالت جــدی مواجه 
کاهش یافته و ضربه  بــوده و ظرفیت صــادرات 
کشــور،  گر در داخل  دیــده اســت. به هر حــال ا
کافی نداریم باید از طرف دولت و نظام  بودجه 
گیریم  جمهــوری اســالمی مــورد حمایــت قــرار 
همانگونه که طی سالهای اولیه بعد از انقالب، 
بــا اعتماد و حمایت دولت از بخش خصوصی، 

که توســط خارجی ها اداره می شد  پروژه هایی 
گذار شد. البته  به مهندسان داخلی و جوان وا
که پای همان جوانان  امروزه با سرمایه زیادی 
کافــی  کارایــی  صــرف شــده آنهــا بــه تجربــه و 
رســیده اند و دولــت و نظام نبایــد بگذارند این 
ســرمایه ها از دســت بــرود. از ایــن روی انتظــار 
که در  داریم دولت در پسابرجام با رفع موانعی 
یــد قــدرت و اختیار بخش خصوصی نیســت از 
گسترش  جمله روابط بانکی و بین بانکی، و با 

دیپلماسی و گسترش بازار و تسهیل در قوانین 
مرتبــط داخلــی، ظرفیت را برای بقــا و فعالیت 

کند.  این شرکتها حفظ 

کردید.	ســندیکا	   درباره	بانک	ها	صحبت	
گفتگــو	بــا	بانک	ها	 از	ســال	ها	قبــل	تعامــل	و	
کــه	 امــا	در	دورانــی	 اســت.	 کــرده	 را	شــروع	
گســترش	 جنابعالــی	دبیــر	بودیــد	این	تعامل	
ایــن	 محــور	 اســت.	 داشــته	 توجهــی	 قابــل	
گفتگوهــا	چیســت	و	آیــا	دربــاره	تامیــن	مالی	

گرفته	است؟ پروژه	ها	نیز	توافقی	صورت	
سندیکا در دو محور با بانک ها وارد گفتگو شده 
اســت. مــورد اول تســهیالت و خدمــات بانکی 
بــه اعضا در قالب تســهیالتی مانند ســرمایه در 
گردش، اعتبار در حساب جاری، خرید قسطی 
کارگاهی و ..  ماشــین آالت ســاختمانی، تجهیز 
اســت. مورد بعدی درباره موضوعاتی از جنس 
ضمانت نامه هــا و پیش پرداختها و بحث های 
بــرای  مجمــوع  در  اســت.   L.C بــه  مربــوط 
ســندیکا، تسهیل خدمات برای اعضا از جمله 
در  مــورد صــدور ضمانت نامه هــا و تخفیــف در 

هزینه آنها اولویت دارد. 
در مورد تامین ســرمایه بــرای احداث پروژه ها 
گفتگوهایــی انجام شــده امــا در ایــن باره  نیــز 
رویکــرد مثبتــی از طــرف بانکهــا دیــده نشــده 

  	 سدباغان-	بوشهر		سیستم	انحراف	-	فرازبند	

 نبــود	نقدینگــی	بــرای	پشــتیبانی	
از	فعالیت	های	عمرانی،	مشــکل	
حیــات	 کــه	 اســت	 عمــده	ای	
شرکتهای	خصوصی	و	مهندسی	
خطــر	 بــا	 را	 خصوصــی	 بخــش	
کرده	اســت	و	 اضمحــالل	مواجــه	
تــداوم	ایــن	وضــع	می	تواند	زنگ	
احــداث	 صنعــت	 بــرای	 را	 خطــر	
کشــور	به	صــدا	درآورد.	بســیاری	
کار	ندارند	و	 از	هــم	صنف	های	مــا	
بــا	بدهــی	و	زیان	انباشــته	مواجه	

هستند
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کــه  تکلیفــی  تســهیالت  مــورد  در  مگــر  اســت 
گذاشــته اســت و ارتباطی  دولــت بر عهده آنها 
بــه بخــش خصوصــی نــدارد. سیســتم بانکــی 
مــا اساســا تجــاری اســت و بانک هــا بــه دنبال 
کسب سود آنی هستند.  گردش ســریع مالی و 
کارهایی اســت  کارهــای عمرانی هــم از جنس 
کارهایی  کــه برگشــت ســریع ســرمایه ندارنــد و 
دراز مدت به لحاظ برگشــت و با حاشــیه سود 
پایین هستند و از همین منظر جذابیتی برای 

بانک ها ندارند. 
بــازار  در  گذشــته،  ســال های  طــی  طرفــی  از 
تجهیــز  اســت.  داده  روی  تحوالتــی  ســرمایه 

منابع مالی برای ســرمایه گذاری در پروژه های 
و  افتــاده  اتفــاق  اقتصــادی  توجیــه  دارای 
بــازار  در  بدهــی  بــر  مبتنــی  مالــی  ابزارهــای 
کرده انــد. معامله  ســرمایه جــای خــود را پیــدا 
اســنادی مثل اســناد خزانه اســالمی یــا اوراق 
مشــارکت از این دست هستند. منتها مشکل 
که بازار ســرمایه  اصلــی در ایــن باره این اســت 
مــا هنــوز جــوان اســت و فضاهــای زیــادی بــا 
کشــور وجــود دارد  توجیــه اقتصــادی باالتر در 
ســمت  از  اندکــی  توجــه  می شــود  باعــث  کــه 
ح هــای عمرانــی شــود. البته  ایــن بــازار بــه طر
بخشــی از پروژه ها مانند آزادراهها، نیروگاه ها، 

آب شــیرین کن ها و پســاب مــورد اســتفاده در 
کشاورزی توجیه قوی تری دارند و اتفاق هایی 
در زمینه سرمایه گذاری در آنها در بازار سرمایه 

و موسسات تامین سرمایه روی داده است. 

کنــار	این	مشــکل	نمی	تــوان	وجود	  	آیــا	در	
جریــان	 نابرابــر	 رقابــت	 آن	 در	 کــه	 فضایــی	
دارد	را	از	موانــع	موجــود	بــرای	برنــده	شــدن	
گرفتــن	پــروژه	و	تدوام	حیات	 در	مناقصــات،	

شرکت	ها	دانست؟
اصلی تریــن محــور مــورد توجــه فعــاالن حرفــه 
کــه همــه  اســت  ایــن  اعضــای ســندیکا  و  مــا 
کشــور  در  موجــود  مهندســی  ســازمان های 
حــق فعالیــت دارنــد و بــه همیــن نســبت باید 
کشــور بــا شــفافیت  مناقصــات و معامــالت در 
اجــرا شــود تــا رقابــت اصولــی و صحیــح شــکل 
بگیرد و پیمانکاران بتوانند خدمات متناسب 
کیفیت، زمان و هزینه را برای دولت یا سایر  با 

کنند.  سازمان های مناقصه گذار ارائه 
آن  فعــاالن  و  ســندیکا  خواســت  اصلی تریــن 
عدالــت،  و  قانــون  چهارچــوب  در  حرکــت 
در  اقتصــادی  فعالیت هــای  ســاماندهی  و 
گــر قانــون بــرای همــه  قالبــی مشــروع اســت. ا
و  تعهــد  گرفتــن  نظــر  در  بــا  و  برابــر  طــور  بــه 
ایــن  کســی در  باشــد قطعــا  حقــوق مســاوی 
گرفت.  رقابــت مــورد بی عدالتی قــرار نخواهــد 
کــه در قانــون بهبــود  گــر همیــن بنــد قانونــی  ا
کار مــورد توجــه قــرار  کســب و  مســتمر فضــای 
کــه در آن ذکــر شــده  مــاده22  یعنــی  گرفتــه، 
اســت: »کلیــه دســتگاه های اجرائــی مکلفنــد 
در انتخــاب طــرف قــرارداد در معامــالت خــود 
از جملــه پیمانکاری هــا و امثــال آنها، چنانچه 
اشــخاص حقوقی بخش عمومی اعم از دولتی 
حقوقــی  و  حقیقــی  اشــخاص  و  غیردولتــی  و 
بخشهای تعاونی و خصوصی از لحاظ ضوابط 
عمومــی انتخاب طرف قرارداد در شــرایط برابر 
باشند، اشــخاص حقیقی و حقوقی بخشهای 
تعاونــی و خصوصــی را در اولویــت قرار دهند.« 
گیــرد و در شــرایط برابر دولت  مــورد توجــه قرار 
بخــش خصوصــی را در معامــالت خــود ارجــح 
بداند بسیاری از مشکالت مرتفع خواهد شد. 
که مصوب اســفند 1390 اســت  در ایــن قانــون 
گنجانده شــده اســت  بندهــای مهم و موثری 

        2  
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نــام  از جملــه اطالع رســانی مناقصــات و ذکــر 
ماده19اعــالم  در  چنانچــه  مناقصــه،  برنــده 
امــکان  و  ایجــاد شــفافیت  شــده:»به منظــور 
رقابــت همــه ذی نفعــان در انجــام معاملــه بــا 
دســتگاههای اجرائی، معاونــت برنامه ریزی و 
نظارت راهبردی رئیس جمهور موظف اســت 
با استفاده از امکانات و نیروی انسانی موجود 
مناقصــات  اطالع رســانی  ملــی  پایــگاه  خــود، 
موضوع مــاده 23 قانون برگــزاری مناقصات را 
به پایگاه اطالع رســانی جامع معامالت بخش 

عمومی توسعه و ارتقاء دهد«.
کفایت بــرای همه جا اســت  بی شــک بــه قــدر 
که عــده ای باشــند و  و نیــازی بــه ایــن نیســت 
که  عــده ای نباشــند، بــا رعایــت قانــون اســت 
همــه می تواننــد در جهــت اعتــالی مهندســی 
قبــال  در  متاســفانه  کننــد.  فعالیــت  کشــور 
خصوصــی  بخــش  از  کــه  ضمانت نامــه ای 
همــه  بــا  بخــش  ایــن  فعــاالن  و  می خواهنــد 
مرارت هــا و فشــارهای مالــی مجبور بــه تامین 
کاغــذ  یــک  بــا  غیرخصوصی هــا  هســتند،  آن 
که رقابت  اداری در مناقصــه حاضــر می شــوند 
ج می کنــد. باید همه از یک  را از شــفافیت خار
منظر قانونی مورد قضاوت قرار بگیرند و درباره 
کار مشــترکی با  تامیــن ضمانت نامــه بــا ســاز و 

آنها برخورد شود. 

  جنابعالــی	طی	ســال	های	اخیر	و	در	دوره	
هیات	مدیره	بیســت	و	دوم	دبیر	ســندیکای	
شــرکت	های	ســاختمانی	بوده	ایــد،	بــا	توجه	
بــه	این	موضوع	دیدگاه	شــما	درباره	فعالیت	

تشکل	ها	و	میزان	اثربخشی	آنها	چیست؟
ح شده و از زبان همکاران  بارها این سؤال مطر
ارجمندم پاسخ قابل توجهی به آن داده شده 
که بنده هم به همان پاســخ اســتناد می کنم و 
گــر همیــن فعالیت هــا هــم نبــود  آن اینکــه: »ا
کنــون در چــه شــرایطی بــه ســر می بردیــم؟«  ا
گذشــته  میــزان فعالیت ســندیکا طی 3 ســال 
بسیار باال بوده است و فعالیت های مستمری 
و  تصمیم گیــری  کــز  مرا در  حضــور  زمینــه  در 
و  پیرامونــی  قوانیــن  اصــالح  تصمیم ســازی، 
مســائل بنیادی عمرانــی، قوانین باالدســتی، 
حضور موثر در شورای هماهنگی، نهاد تعامل 
گفتگــوی  کمیتــه  و اتــاق بازرگانــی، حضــور در 

دولــت و بخــش خصوصی و پیگیــری مباحث 
گرفته  مربوط به صنــف در این نهادها صورت 
اســت. عالوه بــر این در مورد اعضــای خود نیز 
آمــوزش،  جملــه  از  فشــرده ای  فعالیت هــای 
ارائــه  و  انتشــاراتی،  فعالیت هــای  گســترش 
کار  و  کســب  فضــای  بهبــود  بــرای  امکاناتــی 

داشته است.
کنیــد همیــن فعالیت هــا نیــز در  حــاال فــرض 
راســتای توانمندســازی اعضا و بهبــود فضای 
کار صــورت نمی گرفــت، آنوقــت چــه  کســب و 
که ما  اتفاقــی می افتــاد؟ حقیقــت ایــن اســت 
به عنوان تشــکل نمی توانیم منشــاء تغییرات 
تاثیــرات  بــرای  بایــد  و  باشــیم  چشــم گیری 
کنیــم. زمینه  تدریجــی و مســتمر برنامه ریــزی 
بــرای رســیدن بــه نقــاط مطلــوب بــا توجه به 
کشــور بــه ســختی مهیــا  رکــود و شــرایط ویــژه 
می شــود، اما این شــرایط نباید بــه ناامیدی و 

انفعال بیانجامد.  

  یکی	از	فعالیت	های	سندیکا	که	طی	چند	
گرفتــه	آموزش	 ســال	اخیــر	مــورد	توجــه	قــرار	
بــه	اعضا	بوده	اســت.	نگاه	شــما	بــه	آموزش	
چیست	و	دلیل	توجه	هیات	مدیره	سندیکا	

به	آموزش	طی	این	سال	ها	چیست؟
یکی از برنامه های استراتژیک سندیکا ارتقای 
اســت.  آموزشــی  مباحــث  لحــاظ  بــه  اعضــا 
کــه  پیمانــکاران جــزو ســازمان هایی هســتند 
تعــدد تخصــص مجموعــه فعالیت هــای آنــان 

نســبت به ســایر ســازمان ها زیاد اســت. تعدد 
تخصص هــای اجرایــی در زمینــه امــور فنــی، 
موضوعــات مالی، مدیریت مالی، پاســخ گویی 
کار، ایمنی،  کسب و  کم بر  به ضوابط قانون حا
مســئولیت های اجتماعی، و مســائل بازرگانی 
گســتره وســیعی بــه لحــاظ  و... وجــود دارد و 
تخصــص به وجود آورده اســت، از این رو یکی 
از راه های ارتقای این حرفه ارائه آموزش برای 
که عالقمند یا ذی صالح هستند  کسانی است 
گام  خــود  رشــد  جهــت  در  همــواره  مایلنــد  و 
بردارنــد. در دوره بیســت و دوم هیات مدیره، 
که معتقدیم  به آموزش توجه شــده اســت چرا 
اســت  کــه دوران دشــواری  کنونــی  در دوران 
نبایــد از رشــد ســازمانی، علمــی و فنــی عقــب 
مانــد و با ایــن عقب ماندگی از شــرایط ایده آل 
دورتر شــد. مــا در مــوارد زیادی با دنیــا فاصله 
کنیم. در دوره  کــم  داریــم و بایــد این فاصله را 
گذشــته نه تنها در حیطه عملیاتی  ســه ســاله 
بــه موضوعــات ذکــر شــده پرداختیــم، بلکــه از 
لحاظ آموزشــی هــم آنهــا را مدنظر قــرار دادیم 
کارهــای موثری انجام شــد و  و در ایــن زمینــه 
جلسات متعددی در قالب همایش و سمینار 
که تعــداد آنها از اول ســال 1394 تا  برگــزار شــد 

کنون بالغ بر 72 مورد بود.

کنــار	   اغلــب	تشــکل	های	مــردم	نهــاد	در	
خــود،	 اعضــای	 توانمندســازی	 و	 آمــوزش	
کــردن	نظــر	آنهــا	به	ســمت	اخالق	 معطــوف	
در	 داده	انــد.	 قــرار	 کیــد	 تا مــورد	 را	 حرفــه	ای	
کارهایــی	انجام	داده	 ایــن	باره	ســندیکا	چه	

است؟
در هیــات مدیــره ســندیکا، بحثهــای مفصلی 
دربــاره مفــاد منشــور اخــالق حرفــه ای صورت 
که  گرفته است. و متنی در این باره تهیه شده 
امیدواریــم هر چــه زودتر تکمیل و ارائه شــود. 
البته در جامعه مهندســی چند نمونه منشــور 
اخالقــی وجــود داشــت امــا بــا توجــه بــه اینکه 
پیمانکارهــا بــه طــور اختصاصــی بــا اجرا ســر و 
کار دارنــد و اجــرا، ریزه کاری هــا و حاشــیه های 
منشــور  ایــن  تدویــن  دارد،  را  خــود  خــاص 

کرد. ضرورت پیدا 
کار پیمانکاری، با شروع پروژه آغاز می شود، و با 
اجرا و اتمام  آن به پایان می رسد. اخالق مربوط 

ســرمایه	 بــازار	 در	 گذشــته،	 ســال	های	  
تحوالتی	روی	داده	اســت.	تجهیز	منابع	
مالی	برای	ســرمایه	گذاری	در	پروژه	های	
دارای	توجیــه	اقتصــادی	اتفــاق	افتاده	و	
ابزارهــای	مالــی	مبتنــی	بر	بدهــی	در	بازار	
کرده	انــد.	 پیــدا	 را	 ســرمایه	جــای	خــود	
منتهــی	مشــکل	اصلــی	در	این	بــاره	این	
کــه	بــازار	ســرمایه	مــا	هنــوز	جوان	 اســت	
توجیــه	 بــا	 زیــادی	 فضاهــای	 و	 اســت	
کشــور	وجــود	دارد	 تــر	در	 اقتصــادی	باال
که	باعث	می	شــود	توجه	اندکی	از	سمت	

این	بازار	به	طرح	های	عمرانی	شود.
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کار  بــه پیمانکاران عموما حســن انجــام همان 
کیفیــت  در موعــد مقــرر، بــا هزینــه متناســب و 
کسی در قبال انجام پروژه   مطلوب است. و هر 
با شروط پیش گفته برخورد غیرحرفه ای داشته 

گذاشته است.  باشد اخالق را زیر پا 

  انتخابــات	ســندیکا	را	پیــش	رو	داریــم.	
ســندیکا	 دبیــر	 عنــوان	 بــه	 مــورد	 ایــن	 در	
بــرای	اعضــای  چــه	پیشــنهاد	و	توصیــه	ای	

	سندیکا	دارید؟
کــه دلــش بــرای صنــف می تپــد یــا  کســی  هــر 
در  بایــد  اســت،  صنــف  ارتقــای  بــه  عالقمنــد 
کند و حضور موثری داشــته  انتخابات شــرکت 
باشــند. در ایــن انتخابــات دو وجــه از حضــور 
کاندیداهــا و رای  مــورد توجــه اســت. حضــور 
که هــر دو اینها را افــراد عالقمند به  دهنده هــا 
حرفــه باید مدنظر قرار دهند. از 70 ســال قبل 
کنــون بــزرگان و پیشکســوتان حرفــه چــراغ  تــا 
کنون  این ســندیکا را روشــن نگه داشــته اند. ا
نیــز ســندیکا بــه عنــوان قدیمی تریــن تشــکل 
کشور باید برقرار باشد و موثر  فنی و مهندســی 
کند. برای این منظور الزم است اعضای  عمل 
آن قوی تریــن افراد باشــند و بــا این قدرت، در 
موقعیــت بهتــری بــرای خدمــت به اعضــا قرار 
بگیرند. این حضور در انتخابات جزو تعهدات 
کــرد.  کــه بایــد بــه آن عمــل  حرفــه ای اســت 
کلیه اعضا است. این تعلق  سندیکا متعلق به 
از جنــس تعــارف نیســت و اعضا بایــد برای آن 
اهمیــت قائــل شــوند و در فعالیت هــای خانه 

کنند. در مورد انتخاب  دوم خــود حضور پیدا 
هیــات مدیــره جدیــد نیــز جوان گرایــی مــورد 
که هر چه  توجه هیات مدیره حاضر است چرا 
نیــروی جــوان وارد عرصه فعالیت در ســندیکا 
شــوند همانقــدر نشــاط، تازگــی و نــوآوری بــه 

فعالیت سندیکا اضافه می شود. 

  جنابعالی	عضو	شورای	عالی	فنی	هستید.	
و	 توجــه	 مــورد	 در	حــال	حاضــر	محورهــای	
کلــی	ایــن	شــورا	چیســت؟	شــما	از	 رویکــرد	
بــه	 مشــغول	 شــورا	 ایــن	 در	 	1393 خــرداد	
فعالیت	شدید،همکاری	شما	با	شورا	تا	چه	
زمانی	ادامه	خواهد	داشت	و	برآیند	فعالیت	

شما	در	دوره	حاضر	چه	بوده	است؟
ایفای نقش موثر در شورای عالی فنی خواست 
قدیمــی فعاالن این حرفه و جامعه مهندســی 
بخــش خصوصی بــود تا در شــورای عالی فنی 
به عنوان یکی از نهادهای تصمیم گیر در ارکان 
حرفه ما تاثیرگذار باشــند. شــورا در ســه عرصه 
که این ســه عرصه شــامل  مهــم ورود می کنــد 
تائیــد و تصویــب قیمت هــا )شــامل فهرســت 
بخش نامه هــای  و  ضوابــط  و  تعدیــل(  و  بهــا 
خ پیمان و داوری  مربــوط به تجدید نظر در نر
کــه هــر ســه  کشــور اســت  ح هــای عمرانــی  طر
کارهای  این مســائل جــزو محورهای مهــم در 

عمرانی است.
گرچــه در ادوار مختلــف شــورا عملکرد موثری  ا
داشــته امــا از دیربــاز ایــن خواســت و تقاضا در 
بخــش خصوصــی بــرای ایفــای نقشــی موثرتــر 
وجــود داشــته، به هــر حــال دولت هــا آمدند و 
رفتند و شورا با ترکیبی متفاوت از این خواست 
ادامه داشــت. ولــی باالخــره در دوره اخیر و در 
دولــت آقــای دکتر روحانی، آقــای دکتر نوبخت 
به عنوان رئیس سازمان برنامه اهمیت زیادی 
ک  بــه نهــاد تعامــل دادنــد. اصلی تریــن اشــترا
بــه  برنامه ریــزی  و  مدیریــت  ســازمان  بیــن 
عنــوان سیاســت گذار در فعالیت هــای عمرانی 
و تشــکلهای فنــی و مهندســی تشــکیل نهــاد 
تعامل بود. ایشــان به این نهاد اهمیت دادند 
و این خواست تشــکلها مورد توجه ایشان قرار 
که نماینده های مختلف  گرفت و در فراینــدی 
حاضــر بودند پیشــنهاد ترکیب جدید شــورای 
عالــی در دولــت آقــای دکتــر روحانــی بــا حضور 
یک نفر از بخش خصوصی و فعاالن طرحهای 
کردند. این امــر توفیق خوبی  عمرانــی را اعــالم 
بــرای فعــاالن عرصــه صنعــت احــداث بــود. و 
در حــال حاضــر بنــده به عنوان یکــی از فعاالن 
فنــی  عالــی  شــورای  عضــو  خصوصــی  بخــش 

هستم.
دربــاره ادامــه حضــور اعضــای فعلــی شــورا در 
که بایــد بگویم حضور در  ترکیــب آن پرســیدید 
شــورای عالــی فنــی محدودیت زمانــی ندارد و 
ترکیب آن تحت تاثیر انتخاب دولت ها اســت. 
دربــاره ادامــه فعالیــت اعضــای حاضــر نیــز بــا 
کار آنها تصمیم گیری می شود.  توجه به برآیند 

        Double Arch  6  

جــزو	 انتخابــات	 در	 حضــور	  
کــه	 اســت	 حرفــه	ای	 تعهــدات	
کرد.	ســندیکا	 باید	به	آن	عمل	
کلیــه	اعضا	اســت.	 متعلــق	بــه	
تعــارف	 جنــس	 از	 تعلــق	 ایــن	
بــرای	 بایــد	 اعضــا	 و	 نیســت	
در	 و	 شــوند	 قائــل	 اهمیــت	 آن	
فعالیت	هــای	خانــه	دوم	خــود	

کنند. حضور	پیدا	
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روزنامــه دنیــای اقتصــاد: بخشــی از مشــکالت 
کشــور، در بودجــه عمومــی  نظــام بودجه ریــزی 
تحت عنــوان بودجه عمرانی یــا اعتبارات تملك 
ایــن  دارایی هــای ســرمایه ای دیــده می شــود. 
اعتبارات که صرف اجرای پروژه های زیرساختی 
مانند سد، جاده و آزادراه، نیروگاه و... می شود، 
ســاالنه حدود 25 هــزار میلیارد تومــان از منابع 
امــا  بــه خــود اختصــاص می دهــد.  را  عمومــی 
کارآمدی  که این اعتبارات با  مســئله این اســت 
کــه  بســیار پایینــی صــرف می شــوند. به طــوری 
طــول عمــر بــاالی اجــرای ایــن پروژه هــا و حتی 
کیفیت پایین ساخت و بهره برداری آنها بر کسی 
پوشــیده نیســت. در ســال های اخیــر دولــت و 
کردنــد بــا نوشــتن احکامــی در  مجلــس تــالش 
تبصره هــای قوانیــن بودجــه ســنواتی و برخــی 
گذاری این طرح ها  قوانین دائمی، در راستای وا
کنند. اما متاســفانه  به بخش خصوصــی اقدام 
این تالش ها نتیجه مطلوب نداشت، به طوری 
که برای درآمد حاصل  که عموما ردیف اعتباری 
گرفته  گذاری این طرح ها در بودجه در نظر  از وا

می شد، عملکردی نداشت.
گذاری ایــن طرح ها دارای    بــا توجــه به اینکه وا
کــه نمی تواند بــا یك بند  پیچیدگی هایی اســت 
یــك دســتورالعمل پوشــش داده  یــا  یــا تبصــره 
گذاری  شــود، اخیرا دولت تالش می کند برای وا
کلی  ایــن طرح ها بــه بخش خصوصــی و به طور 
استفاده از پتانسیل بخش خصوصی در اجرای 
ایــن طرح ها الیحه ای را تهیــه و تقدیم مجلس 
که این الیحه چه  کند. اما ســوال مهم آن است 
ابعادی باید داشــته باشــد؟ برای پاســخ به این 
ســؤال الزم است شناخت درســتی از موجودی 
که قرار اســت برای آن قانون نوشته شود، یعنی 

حــدود 3 هــزار طــرح نیمه تمــام عمرانــی ملــی، 
که طرح های  داشــته باشــیم )فرض بر آن است 
که از محــل منابع داخلی  اســتانی و طرح هایی 
ج از پیوســت شــماره 1 بودجــه  شــرکت ها و خــار

اجرا می شوند مشمول این قانون نیستند(.
طرح های مذکور با چالش های اساســی  مواجه 
بــه طــرح  ایــن مشــکالت  از  هســتند. بخشــی 
توجیهــی ایــن طرح هــا برمی گــردد. بخش قابل 
گزارش توجیهی  توجهــی از این طرح ها یا فاقــد 
کیفیت و اعتبار  گزارش آنها  اقتصادی هستند یا 
کارآمدی  الزم را نــدارد. ریشــه ایــن امــر نیــز در نا
نظــام اداری و همچنین تصویب و اجرای برخی 
از طرح ها بر اساس فشارهای سیاسی )به جای 
کارشناســی( اســت. برخــی از طرح ها  مطالعات 
گــزارش مناســب توجیهــی هســتند  کــه دارای 
نیــز اطالعاتشــان در دســترس عمــوم نیســت. 
حتــی اطالعــات اولیــه ای مانند حــدود و صغور 
طــرح و ابعــاد آن نیز به طور مشــخص و علنی در 
دسترس نیست. این امر با وجود تکلیف قانونی 
در قانــون برنامــه پنجــم هنــوز اجــرا نمی شــود. 
که اشــاره شــد، بخشــی از  بــه عــالوه همان طــور 
کارشناســی، بلکه  طرح هــا نه بر پایــه مطالعات 
در اثــر برخی فشــارهای سیاســی مصــوب و اجرا 
گونــه طرح هــا عمومــا بــه لحاظ  شــده اند. ایــن 
اقتصادی فاقد توجیه بوده و در برخی مواقع به 
لحــاظ اجتماعی و محرومیــت زدایی نیز توجیه 
چندانی ندارند. با توجه به این مطالب می توان 
که در  کلی طرح هــای نیمه تمامی  گفــت به طور 
گذاری به بخش خصوصی هستند در  معرض وا

سه دسته می گنجند:
1- برخــی از طرح هــای نیمــه تمــام فعلی، هیچ 
توجیه اقتصادی ندارند. اینگونه طرح ها ممکن 

وهش های مجلس گر مرک پ وه ه   پ داریوش ابوحم

تمرکزبر»رقابتوشفافیت«

اســت بــه لحــاظ اجتماعــی و محرومیت زدایــی 
موّجه باشند یا خیر.

2- برخــی از طرح هــا در حالــت عــادی به لحاظ 
اقتصــادی توجیهی نداشــته و بخش خصوصی 
تمایلــی بــه ســرمایه گذاری بــرای تکمیــل آنهــا را 
کنــار آنهــا امتیــازات دیگــری  گــر در  نــدارد، ولــی ا
گرفتــه شــود، از دیــد بخــش خصوصــی  در نظــر 
ایــن امتیــازات  ســودآوری تلقــی خواهــد شــد. 
گســترده ای را شــامل شــود. از  می توانــد طیــف 
گرفتــه تــا اجــازه تغییــر  تســهیالت ارزان قیمــت 
کاربــری زمیــن یا امتیــاز راه انــدازی مجتمع های 

کنار طرح یا... رفاهی در 
3- برخی از طرح ها )که احتماال تعداد کمی هم 
هســتند( به تنهایی اقتصادی بوده و می توانند 
بــرای جــذب ســرمایه بخــش خصوصــی جذاب 
پتانســیل  از  اســتفاده  نحــوه  طبیعتــا  باشــند. 
بخش خصوصی برای اجــرا و تکمیل طرح های 
لحــاظ  بــه  طــرح  نــوع  از  تابعــی  نیمه تمــام، 
ســودآوری اســت. بنابرایــن بــرای هریــك از ســه 
دسته طرح فوق باید استراتژی مناسب داشت. 

که: بدین ترتیب 
که به لحــاظ اقتصادی توجیه  الــف( طرح هایی 
گرفته  دارنــد، در اختیــار بخــش خصوصــی قــرار 
و بخــش خصوصــی آنها را تکمیــل و بهره برداری 
گذری به بخش خصوصی  کند. طبیعتا فرآیند وا
به صــورت  و  مناقصه-مزایــده  اســاس  بــر  بایــد 

شفاف رقابتی باشد.
پتانســیل  کــه  طرح هایــی  بــرای  دولــت  ب( 
طــرح  تناســب  بــه  دارنــد،  شــدن  اقتصــادی 
امتیازاتــی را در نظــر بگیــرد. طبیعتــا در فرآینــد 
کــه  متقاضــی  مناقصــه،  به صــورت  گــذاری  وا
کمترین میزان امتیازات را مطالبه می کند، برنده 

مناقصه خواهد بود.
کــه قابلیــت اقتصــادی شــدن را  ج( طرح هایــی 
که در آن،  ندارند باید وارد فرآیند پاالیشی شوند 
طرح هــای فاقد اولویت و فاقد توجیه اجتماعی 
بــه  اعتبــارات عمرانــی دولــت  و  متوقــف شــده 
تــا در  یابــد  باقــی مانــده تخصیــص  طرح هــای 

نتیجه سرعت پیشرفت آنها افزایش یابد.
آنچه در این میان مهم اســت، اهمیت دو اصل 
که قرار است  گر قانونی  رقابت و شفافیت است. ا
گــذاری طرح هــا بــه بخــش خصوصــی  بــرای وا
تدوین شــود، مبنای مشارکت بخش خصوصی 
گذاری طرح ها را  را بر رقابت نگذاشته و فرآیند وا
کامال شفاف طراحی نکند، نباید به  در یك بستر 

کارآمد طرح ها امید چندانی داشت. گذاری  وا
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صــدای اعتــراض بخــش خصوصی ایــن روزها 
بلندتر شــده اســت. برآینــد اعتراض هــای آنها 
کــه اقتصاد ایران وارد تله  حکایــت از این دارد 

بی عملی شده است.
بازرگانــی  اتــاق  رئیــس  خوانســاری،  مســعود 
خصوصــی  بخــش  فعــاالن  جمــع  در  تهــران 
در بیــان مصــداق ایــن موضــوع، بــا اشــاره به 
کشور می گوید: هیچ کس  مشــکالت اقتصادی 
شــورای  نــه  مجلــس،  در  نــه  دولــت،  در  نــه 
نیســت.  پاســخگو  نهادهــا  دیگــر  و  گفت وگــو 
کســی مشــکل را رد نمی کند؛ اما آن را حل هم 
گــر واقعــا به دنبــال  گفتــه وی، ا نمی کنــد. بــه 
کشور هستیم، با  سرمایه گذاری و اشــتغال در 

کرد. این روش نمی توان عمل 
تیــر انتقــاد بخش خصوصــی بار دیگر ســازمان 
تامیــن اجتماعی را نشــانه رفــت و رئیس اتاق 
بازرگانــی تهران در جلســه هیــات نمایندگان، 
که یکی از دستگاه هایی  کرد  به صراحت اعالم 
کرده،  کــه در حــال حاضــر صنعــت را زمین گیــر 
مســعود  اســت.  اجتماعــی  تامیــن  ســازمان 
کــه درخصــوص رفع  کراتــی  خوانســاری از مذا
چالش هــای بخش خصوصــی با این ســازمان 
ســخن  گرفتــه  صــورت  مختلــف  ســطوح  در 
گفــت؛ اما همه آنهــا را بی نتیجه خواند. وی از 
سه مشــکل عمده بخش خصوصی و سازمان 
کرد. بر این اســاس،  تامیــن اجتماعی نیــز یاد 
که قانونا ســازمان تــا 6 ماه  کارگاه هــا  بازرســی 

می تواند این بازرسی را انجام دهد اما آن را به 
10 سال بسط داده  است، به عنوان یکی از این 
ح شد. دریافت بیمه از خرید و  مشــکالت مطر
کاال مشــکل دیگــر بخش خصوصــی با  فــروش 
ســازمان بــود. همچنیــن موضوع ســوم بحث 
ترکیــب اعضای هیات های حــل اختالف بود. 
در بیســتمین نشســت هیات نمایندگان اتاق 
تهــران، در حالــی بــه ایــن موضــوع پرداختــه 
کــه پیــش از آن درخصــوص رتبــه ایــران  شــد 
رشــد  خ  نــر و  کســب وکار  فضــای  ســهولت  در 
گزارشی از سوی رئیس اتاق  سرمایه گذاری نیز 
تهــران ارائه و در این خصوص آسیب شناســی 
گزارش  گرفــت. اما این جلســه بــا  نیــز صــورت 
عملکــرد 6 ماهــه اتــاق از ســوی دبیــرکل نیــز 
ح و برنامه  همــراه بــود. همچنین معــاون طــر
وزیر صنعت، معدن و تجارت در این نشست، 
 36 راه انــدازی  وضعیــت  آخریــن  جزئیــات 
گزارش  ح ملــی را ارائــه داد. از ســویی ســه  طــر
جــذب  مرکــز  راه انــدازی  ح  طــر مــورد  در  نیــز 
ســرمایه گذاری در حــوزه نفــت، وضعیــت بازار 
ح هــای ارائه تســهیالت به صنایع  ســهام و طر
و پرداخت تســهیالت ریالی از صندوق توسعه 
ملــی ارائه شــد و در این خصــوص انتقادات و 
پیشــنهادهایی نیــز از ســوی اعضــای هیــات 

ح شد. نمایندگان اتاق تهران مطر
اتــاق تهــران در  مســعود خوانســاری، رئیــس 
ابتــدای ســخنان خــود از تغییــر وزرا و ترمیــم 

کــرد  کابینــه به عنــوان یــک رخــداد مهــم یــاد 
وزرای  بــه  جدیــد  مجلــس  رای  گفــت:  و 
پیشــنهادی، نشانه همراهی مجلس با دولت 
موقعیــت  ایــن  از  دولــت  امیدواریــم  اســت. 
کثــر اســتفاده را بکنــد و مســائل و  بتوانــد حدا
کسب وکار  مشکالت موجود به ویژه در محیط 
را بــا مجلــس در میان بگــذارد و در جهت حل 
کنــد. رئیس اتاق تهــران مهم ترین  آنهــا اقدام 
کــه دولــت باید  کســب وکار را  مشــکل محیــط 
کثرت قوانیــن و مقرراتی  کنــد،  روی آن تمرکــز 
کشــور را مختل  کســب وکار  کــه محیط  خوانــد 
بــا پایــش قوانیــن و  کــرده اســت. وی افــزود: 
اســتمداد از مجلــس بــرای حــذف یکســری از 
قوانیــن یا ترمیم آنها می توان اقدام موثری در 

کسب وکار انجام داد. جهت بهبود فضای 
خوانســاری بــا اشــاره بــه آغــاز فصــل تدویــن 
گفــت:  کشــور در دولــت،  بودجــه ســال آینــده 
خط مشــی  و  سیاســت  دولــت  خوشــبختانه 
کــرده و درحــال تهیــه  کلــی بودجــه را تدویــن 
کهنه  چندســاله  آن اســت. ما امیدواریم زخم 
بــا  بخش خصوصــی  بــه  دولــت  بدهی هــای 
مــورد   96 ســال  بودجــه  در  مجلــس  کمــک 
گیــرد و طــی ایــن ســال مطالبات  درمــان قــرار 
کامل پرداخت شــود.  بخش خصوصی به طور 
که از مجلس و دولت داریم  انتظار دیگری هم 
واقعــی نوشــتن بودجــه اســت. چون هرســال 
که درصــد زیادی  بودجه ای نوشــته می شــود 

نهدرمجلس هیچکسنهدردولت
پاسخگونیست
رگانی تهران  مسعود خوانساری رئیس اتا با



 پیام آبادگران                                 
آبان  1395 

شماره 348

21

دولــت  درآمــدی  واقعیت هــای  بــا  اختــالف 
کــه مغفــول می  ماند، بحث  دارد و عمــال آنچــه 
که صرف  توســعه و پروژه هــای عمرانــی اســت 
بودجــه  جاری می شــود. امیدواریم بودجه ای 
کــه امســال تنظیم می شــود براســاس عملکرد 

واقعی سال 95 باشد.
از  آمارهایــی  ادامــه  در  تهــران  اتــاق  رئیــس 
گفت: در  کــرد و  کشــور ارائه  شــرایط اقتصادی 
گزارش بانک جهانی از سهولت فضای  آخرین 
در  کشــور   190 بیــن  در  مــا  کشــور  کســب وکار، 
که نســبت به ســال  گرفته اســت  رتبه 120 قرار 
کــه رتبــه 118 را داشــتیم، دو پلــه تنزل را  قبــل 
که خبــر خوبی نیســت. ایران  نشــان می دهــد 
کشــور بــزرگ اقتصادی دنیاســت، اما  جــزو 20 
مناســب  کســب وکار  فضــای  در  جایــگاه  ایــن 
کشــور مــا نیســت. ایــن رتبــه نشــان می دهــد 
بــرای  خارجــی  و  داخلــی  ســرمایه گذاران  کــه 
تشــویقی  و  ترغیــب  ایــران  در  ســرمایه گذاری 

نمی بینند.
خوانســاری همچنین به آمار تجارت فرامرزی 
گفــت: در  کــرد و  و رتبــه جهانــی ایــران اشــاره 
کشــور در این حوزه رتبه ما 170 است  بین 190 
گرچه  کــه ایــن رتبــه بســیار نامطلوبی اســت. ا
کشــور مــا یک رتبه  بــا ایجــاد پنجره واحد رتبه 
کــرد، امــا متاســفانه در ایــن زمینه  ارتقــا پیــدا 
مشــکالت  هنــوز  صــادرات  و  واردات  بحــث  و 
که در مقایســه با چند  زیــادی داریم به طوری 
کشور این موضوع را به خوبی می توان متوجه 
شد. زمان انطباق اسناد صادرات مرزی ایران 
را طبــق ایــن آمــار متوســط 101 ســاعت بــرآورد 
کشــور ایــن رقــم  کــه  در 18  کرده انــد، درحالــی 
کشــور زمان انطباق اسناد  صفر اســت و در 25 
گر  صــادرات یــک ســاعت اعــالم شــده اســت؛ ا
مــا می خواهیــم روی توســعه صــادرات تــالش 
کنیــم بایــد ایــن چالش هــا و بحــث مجوزهــا و 
کــه روی رتبه  کنیم  کــم را حــل  بوروکراســی حا

جهانی ما تاثیر بسیاری دارد.
که  کــرد  رئیــس اتــاق تهــران همچنیــن عنوان 
خ رشــد ســرمایه گذاری از ســال 91 بــه بعــد  نــر
گــر  ا افــزود:  وی  اســت.  منفــی  مــا  کشــور  در 
کشــور را توســعه دهیم و اشــتغال  می خواهیم 
کــه بایــد انجــام  کنیــم اولیــن اقدامــی  ایجــاد 
ســرمایه گذاری  خ  نــر کــردن  مثبــت  دهیــم، 
کــه  مشــکالتی  دلیــل  بــه  متاســفانه  اســت. 
داریــم بانک ها امــکان ســرمایه گذاری ندارند، 
در جــذب ســرمایه گذاری خارجــی هــم هنــوز 

بیــن،  ایــن  در  و  نداشــته ایم  توفیــق چنــدان 
که شــاید ســریع تر قابل دســترس باشد،  راهی 
کســب وکار است  همین موضوع بهبود فضای 
کاهــش  کــه می توانــد بــه جــذب ســرمایه ها و 
کنــد. خوانســاری در ادامــه  کمــک  مشــکالت 
بــا  کــه فعــاالن بخش خصوصــی  از مشــکالتی 
کنــون  تا و  دارنــد  اجتماعــی  تامیــن  ســازمان 
گفــت: یکــی از  کــرد و  حــل نشــده اســت یــاد 
کــه در حــال حاضــر صنعــت را  دســتگاه هایی 
اجتماعــی  تامیــن  ســازمان  کــرده،  زمین گیــر 
گذشته به  که در ســال های  اســت. مشــکالتی 
گذشــته ایجاد  خصــوص در این دو، سه ســال 
کشــور زده  شــده، آســیب های جدی به تولید 
اســت. خوانســاری ادامه داد: ما ســه مشــکل 
عمــده با تامیــن اجتماعــی داریــم؛ یکی بحث 
کــه قانونا ســازمان تا 6  کارگاه هاســت  بازرســی 
ماه می تواند این بازرسی را انجام دهد، اما آن 
را به 10 ســال بســط داده  است. بحث دریافت 
کاال مشــکل دیگــری  بیمــه از خریــد و فــروش 
کامــال غیرقانونــی و مصــداق ظلــم  کــه  اســت 
اســت. موضوع سوم هم بحث ترکیب اعضای 
که ما از دولت  هیات هــای حل اختالف اســت 
که  و ســازمان تامین اجتماعی انتظار داشتیم 

این مشکالت حل و فصل شود.
وی افزود: از حدود یک سال پیش جلساتی را 
در ابتدا با مســئوالن سازمان تامین اجتماعی 
که قــول دادند این مشــکالت را حل  داشــتیم 
بعــد  نیفتــاد.  اتفاقــی  متاســفانه  ولــی  کننــد، 
ارجــاع  گفت وگــو  بــه شــورای  از آن مشــکالت 
شــد، در شــورا هــم چندیــن جلســه روی ایــن 

کردند  موضوعــات صحبــت شــد و همه تاییــد 
کار تامیــن اجتماعــی غیرقانونــی و بــه ضرر  کــه 
تولیــد و صنعــت اســت و قــول حل دادنــد، اما 
خ نــداد. پــس از آن برای حل  بــاز هــم اتفاقی ر
مشــکالت بیمــه و ســازمان تامیــن اجتماعــی 
نامــه ای را برای آقــای جهانگیری، معاون اول 
کردیــم و بــا دســتور  رئیس جمهــوری، ارســال 
و  شــد  تشــکیل  متعــددی  جلســات  ایشــان 
آنجــا هــم بــاز در حضــور معــاون ایشــان آقــای 
دکتــر ویســه صورت جلســه ای بــرای رفــع ایــن 
مشــکالت تنظیــم شــد، امــا ایــن قــول و تعهد 
هــم اجرایی نشــد. وی بــه حضور علــی ربیعی 
کار و رفــاه اجتماعــی در جلســه  وزیــر تعــاون، 
ح مشــکالت  هیات نمایندگان اتاق ایران و طر
گفــت: آنجا هم  کــرد و  بــه شــخص وزیر اشــاره 
که مشکالت را حل می کنند، باز هم  اعالم شد 
چاره ای اندیشــیده نشــد. پس تعجبــی ندارد 
کسب وکار 120 است یا در  که رتبه ما در فضای 
تجارت فرامرزی 170. این رتبه ناشی از چنین 

معضالت و مشکالتی است.
گفت: بخش خصوصی راه دیگری  خوانســاری 
تامیــن  بــا ســازمان  تعامــل  و  گفت وگــو  بــرای 
یــک  از  بیــش  و دولــت نمی دانــد.  اجتماعــی 
کــه فریــاد همــه تولیدکننــدگان و  ســال اســت 
صنعتگران بلند شــده اســت تا این مشــکالت 
کامال خالف قانون درحال  کارهایی  حل شود؛ 
انجام شــدن اســت و هیچ کس، نــه در دولت، 
گفت و گــو و دیگــر  نــه در مجلــس، نــه شــورای 
کســی مشــکل را رد  نهادهــا پاســخگو نیســت. 
گر واقعا  نمی کند، اما آن را حل هم نمی کنند. ا
کشــور  بــه دنبــال ســرمایه گذاری و اشــتغال در 
کــرد،  هســتیم، بــا ایــن روش نمی تــوان عمــل 
جــدا از اینکه مشــکالت دیگــری مانند مالیات 

و... هم وجود دارد.
کــه  کــرد  کیــد  تا تهــران  اتــاق  رئیــس 
بخش خصوصی برای رفع مشکالتش با تامین 
که قانــون رعایت  اجتماعــی تنهــا انتظــار دارد 
گر در قانــون به بازه  گفت: ا شــود. خوانســاری 
زمانی 6 ماه برای بازرســی اشــاره شــده همان 
رعایــت شــود. یــا چــرا بایــد بــه خریــد و فروش 
بیمــه تعلــق بگیــرد؟ بســیاری از بنگاه هــا ســر 
ایــن موضوعات واقعــا زمین گیر شــده  و بدهی 
ســنگین دارند، صاحبان شان دچار مشکالت 
حساب هایشــان  و  شــده  قضایــی  و  حقوقــی 
بسته شده است. درخواست بخش خصوصی 
کــه یــک بــار بــرای همیشــه ایــن  ایــن اســت 

کهنه  چندســاله   مــا امیدواریــم زخــم 
بدهی های دولت به بخش خصوصی 
کمک مجلس در بودجه ســال 96  بــا 
گیرد و طی این سال  مورد درمان قرار 
به طــور  بخش خصوصــی  مطالبــات 
کامــل پرداخت شــود. انتظــار دیگری 
داریــم  دولــت  و  مجلــس  از  کــه  هــم 
واقعــی نوشــتن بودجــه اســت. چون 
که  هرسال بودجه ای نوشته می شود 
درصد زیادی اختالف با واقعیت های 

درآمدی دولت دارد
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مشــکالت بررســی و حل و فصل شود. صدای 
نرســیده  به جایــی  کنــون  تا بخش خصوصــی 
که پاسخگو  است. رسانه ها از دولت بخواهند 
گر حــرف بخش خصوصــی غیرمنطقی  باشــد. ا
گر برابر قانون اســت چه  کنند اما ا اســت اعالم 
که عمل نمی شــود؟ این  مشــکلی وجــود دارد 

مشکالت سد راه تولید هست.
در ادامه این جلســه، رضا پدیدار، عضو هیات 
نمایندگان اتاق تهران، پشــت تریبون ایســتاد 
تا به نمایندگی از انجمن ســازندگان تجهیزات 
بــر  مبنــی  پیشــنهادی  ایــران  نفــت  صنعــت 
راه اندازی مرکز جذب ســرمایه گذاری، فناوری 
کند. وی با اشــاره به  و مدیریــت توســعه ارائــه 
اینکــه وابســتگی در صنعــت نفت، پــس از 100 
گفــت: صنعــت نفــت  ســال پذیرفتــه نیســت، 
کامــل و  ایــران از ســال 1287 تــا 1329 به طــور 
100 درصــدی وابســته بــود. از ســال 1332 تــا 
کند، از  کسب  1357 فقط توانســت مالکیت را 
ســال 1358 تــا 1368 مالکیــت و عاملیــت و از 
کنــون مالکیت، عاملیــت، فاعلیت را  1370 تــا 
در اختیار داشــته اســت. وی سپس به عوامل 
مهم در توســعه صنعت نفت ایران پرداخت و 
گفــت: دانــش مدیریــت توســعه، فناوری های 
کتشــاف، اســتخراج و تولیــد در بخش  نوین، ا
در  تجهیــزات  ســاخت  دانــش  و  باالدســتی 
بخش هــای پایین دســتی از اصــول توســعه در 
کنــون 53  ایــن بخــش اســت. پدیــدار افــزود: ا
پــروژه جدیــد نفتــی معــادل 108 میلیــارد دالر 
که ارزش ســاخت و تامین  تعریف شــده اســت 
تجهیــزات ایــن پروژه هــای معــادل 60 درصــد 
ســرمایه گذاری  مــورد نیاز آن یعنــی حداقل 60 

میلیارد دالر است.

کاهش	سود پیش	بینی	
	شرکت	های	بورسی

کمیســیون بــازار پــول و ســرمایه اتــاق  رئیــس 
کمیســیون  گــزارش عملکــرد ایــن  تهــران نیــز 
ارائــه  از  پیــش  علــی ســنگینیان  ارائــه داد.  را 
گریزی به وضعیت بازار ســرمایه  گــزارش،  ایــن 
کاهــش ســود شــرکت های  زد و از پیش بینــی 
گفته وی،  بورســی طی ســال آتی خبر داد. بــه 
ســود شــرکت های بورســی در ســال 1393 در 
که طی  مجمــوع 650 هــزار میلیــارد ریــال بــود 
ســال های 94 و 95 این رقم به ترتیب به 580 
کــرد.  و 460 هــزار میلیــارد ریــال تقلیــل پیــدا 
عضــو هیــات نماینــدگان اتــاق تهــران بــا بیان 
اینکــه پیش بینی می شــود ســود شــرکت های 
بورسی برای سال 1396 نیز روند نزولی داشته 
گفــت: رکــود همچنــان بر شــرکت های  باشــد، 
که تغییراتی  کم اســت و در صورتی  بورســی حا
در افزایــش قیمــت نفــت، وضعیــت تک نرخی 
شــدن ارز و نیــز تــورم صــورت بگیــرد، ممکــن 
کســب وکار شرکت های  که شاهد بهبود  اســت 

بورسی برای سال آینده باشیم.
اقدامــات  برخــی  بــه  ادامــه  در  ســنگینیان 
کــرد و با  کمیســیون بازار پول و ســرمایه اشــاره 
ح قانــون بانکداری بــدون ربا،  بیــان اینکــه طر
کمیســیون  طی چند جلســه از ســوی اعضای 
گرفته اســت، افزود:  مــورد بحث و بررســی قــرار 
گذشــته مجلــس  ح در حالــی در دوره  ایــن طــر
شــورای اســالمی از ســوی نمایندگان ارائه شد 
کــه دارای ایــراد و اشــکال بــود و بــه پیشــنهاد 

کمیســیون بازار پول و سرمایه و در نهایت ارائه 
آن از ســوی هیات رئیسه اتاق تهران، مجلس 
ج  کار خار آن را بــرای بررســی بیشــتر از دســتور 

کرد.
ایــن عضــو هیــات نماینــدگان اتــاق تهــران، با 
کم کاری  که  اعالم اینکه دولت قول داده است 
قانــون  ح  طــر ارائــه  تاخیــر  بــر  مبنــی  گذشــته 
بانکــداری بــدون ربــا و ارائــه آن بــه مجلــس را 
ح را آمــاده  کــرده و بــه موقــع ایــن طــر جبــران 
کــه از مجلس  گفت: این در حالی اســت  کنــد، 
کــه نماینــدگان در حــال تدوین  خبر می رســد 
ح دیگری از این قانون هستند، از این رو از  طر
که  هیات رئیســه اتاق تهران درخواست داریم 
طی مکاتبه با دولت، روند ارائه هر چه سریع تر 
الیحــه قانون بانکداری بدون ربا در دســتورکار 
ح اصالح  گیرد. سنگینیان در ادامه به طر قرار 
کمیســیون بــازار  مــاده 241 قانــون تجــارت در 
که  کرد  پــول و ســرمایه اتــاق تهران نیــز اشــاره 
کمیسیون در این خصوص  موارد پیشنهادی 

احصاء شده و آماده ارائه به دولت است.

انتقاد	از	برداشت	ریالی
	از	صندوق	توسعه

کمیســیون صنعت  مهــدی پورقاضــی، رئیس 
ح  و معــدن اتــاق تهران نیز در نطــق خود از طر
برداشــت های ریالــی از صنــدوق توســعه ملــی 
گفــت: برداشــت های  کــرد. پورقاضــی  انتقــاد 
گذشــته نیز  ریالــی از صنــدوق توســعه ملی در 
ســابقه داشــته، امــا اخیــرا هیــات امنــای این 
منابــع  از  دالر  میلیــارد   2 برداشــت  صنــدوق 
کــردن آن را بــه تصویب  ایــن صنــدوق و ریالــی 
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رســانده اســت. ایــن مصوبه در حالــی اجرایی 
که اعتبارات ریالی اعطا شده قبل به  می شــود 
صندوق بازنگشــته اســت. آن هم در شرایطی 
بین نســلی  ســرمایه ای  صنــدوق  منابــع  کــه 
اســت و باید مبنای توســعه باشــد. امیدواریم 
بــا حضــور آقــای دوست حســینی در راس این 
نهــاد، بتوانیم از اجــرای این مصوبه جلوگیری 
کنیــم. در ایــن صــورت ضــرورت دارد از ســوی 
اتــاق تهــران نامه ای بــه صندوق توســعه ملی 
کمک به صــادرات نیز  ارســال شــود. از طرفــی 
می توانــد از ناحیــه درآمدهــای ارزی حاصل از 

گیرد. صادرات صورت 
بــه  اشــاره  بــا  ادامــه ســخنانش  پورقاضــی در 
ح وزارت صنعــت، معــدن و تجــارت مبنی  طــر
بر اختصاص 16هزار میلیارد تومان تســهیالت 
گفت: ظرف هفته های  بــه واحد های تولیدی 
گذشته، آمارهای مختلفی از دریافت کنندگان 
ایــن تســهیالت منتشرشــده، اما بررســی های 
کــه  می دهــد  نشــان  تشــکل ها،  در  میدانــی 
کســانی ایــن تســهیالت را  معلــوم نیســت چــه 
که  کرده انــد. این نگرانی وجــود دارد  دریافــت 
این تســهیالت باز هم در اختیار نورچشمی ها 
که  گرفته باشــد. ما خواســتار آن هســتیم  قرار 
اســامی دریافت کننــدگان این تســهیالت روی 
پورتــال وزارت صنعــت، معــدن و تجــارت قــرار 
کمیســیون صنعت و معدن اتاق  گیــرد. رئیس 
تهــران در عیــن حــال با انتقــاد از اقــدام دولت 
خ  درخصــوص لغو دســتورالعمل آزادســازی نر
تاســف  باعــث  گفــت:  پتروشــیمی ها  ک  خــورا
کــه ایــن تصمیم لغو شــده و این نشــان  اســت 
کــه البــی برخــی فعــاالن پتروشــیمی  می دهــد 
که دولت نسبت  قوی است. انتظار این است 

کند. به آزادسازی در این بخش اقدام 

و	 طــرح	 معــاون	 ابویی	مهریــزی،	 حســین	
برنامــه	وزیــر	صنعــت،	معــدن	و	تجــارت	نیــز	
بــه	ســخنان	 کنــش	 ایــن	نشســت،	در	وا در	
که تدوین اســتراتژی صنعتی  پورقاضی	گفت 
موضــوع  یــک  و  نبــوده  وزارتخانــه  یــک  کار 
پیش نویــس  بنابرایــن  اســت.  فرادســتگاهی 
اولیــه آن می توانــد ازســوی اتــاق تهــران تهیــه 
ح های  شــود. وی اجــرای برنامه »تکمیــل طر
صنعتی با پیشــرفت فیزیکی باالی 60 درصد« 
ح اولویــت دار تصویب شــده در  را از هفــت طــر
ســتاد فرماندهی اقتصــاد مقاومتی بــرای این 
گفت: تا پایــان مهرماه  کــرد و  وزارتخانــه اعــالم 

2هــزار و ٩٨٦ پــروژه راه انــدازی شــده اســت. 
ح و برنامــه وزیر صنعــت، معدن و  معــاون طــر
تجارت حجم سرمایه گذاری برای بهره برداری 
از ایــن میــزان پروژه را حدود ١٥٠ هــزار میلیارد 
کــرد و افــزود: بــا راه انــدازی ایــن  ریــال عنــوان 
ح ها، ٤٥ هزار شــغل مســتقیم ایجاد شده   طر

است.

آخریــن	 دربــاره	 همچنیــن	 ابویی	مهریــزی	
وضعیت	اجــرای	پروژه	»تکمیــل	و	راه	اندازی	
ابتــدای  از  گفــت:  ملــی«	 و	 مهــم	 طــرح	 	3۶
ح  ح از 36 طر امســال تا پایــان مهرماه، ١٢ طــر
مهــم و ملی راه اندازی شــده اســت. با تکمیل 
ح مهــم و ملــی 130  و راه انــدازی ایــن 36 طــر
هــزار میلیارد ریــال ســرمایه گذاری وارد مرحله 

بهره برداری می شود.

بی	توجهی	دولتمردان	
به	توان	بنگاه	های	داخلی

هیــات  عضــو  دیگــر  انصــاری،  محمدرضــا 
نیــز طــی ســخنانی،  تهــران  اتــاق  نماینــدگان 
سیاســت ها  اجــرای  در  پارادایــم  تغییــر  بــر 
گفــت: مســئوالن دولتــی به طور  کــرد و  کیــد  تا

فزاینــده ای درگیر اجــرای پروژه هایی هســتند 
که به ظرفیت ســازی ملی در آن توجهی نشده 
از  ســال  یکصــد  از  بیــش  افــزود:  وی  اســت. 
استخراج نفت در ایران می گذرد؛ اما همچنان 
برای دســتیابی و اســتحصال و تولیــد ثروت از 
کشــورهای  این منبع عظیم زیرزمینی محتاج 
و  تــوان  هرگــز  درحالی کــه  هســتیم؛  خارجــی 
کار  دانــش شــرکت ها و بنگاه هــای داخلــی بــه 
گرفته نشده و همچنان نیز دولتمردان به این 

موضوع بی توجه هستند.

کشــاورزی	و	 کمیســیون	 کاوه	زرگــران،	رئیس	
صنایع	غذایی	اتاق	تهران	نیز	طی	ســخنانی	
وعــده	 و	 ارز	 کــردن	 تک	نرخــی	 موضــوع	 بــه	
دولــت	بــه	اجــرای	آن	در	مــدت	باقیمانده	از	
کــرد	و	گفت: بــا توجه به  ســال	جــاری	اشــاره	
گر تا  کشــور باال اســت، ا اینکــه رقم تعرفه ها در 
پیــش از ســال 96 ارز تــک نرخی شــود، قیمت 
تمام شــده در صنایــع تبدیلــی افزایــش پیــدا 
کرد. از ایــن رو، باید عواقب این اقدام  خواهــد 
از ســوی اتاق بازرگانی تهران مورد بررســی قرار 
گیرد.  گرفتــه و نتایــج آن در اختیار دولت قــرار 
محمــد الهوتــی، دیگر عضو هیــات نمایندگان 
اتــاق تهــران نیــز با اشــاره به تســهیالت 16هزار 
میلیــارد تومانی مصوب دولت بــرای بنگاه ها، 
گفــت: ســود ایــن تســهیالت ابتــدا 16 درصــد 
که بــا درخواســت و پیگیری  لحاظ شــده بــود 
کــرد.  اتــاق تهــران، بــه 11 درصــد تقلیــل پیــدا 
وی افــزود: حــال با توجه به مــدت باقی مانده 
از  حمایــت  بســته  اینکــه  و  جــاری  ســال  از 
مشــوق های صادراتــی نیــز هنــوز ابــالغ نشــده 
اســت، اتــاق بازرگانــی تهران از دولــت بخواهد 
که تسهیالت مصوب هر چه سریع تر تخصیص 
کند و عــالوه بر آن، نظــارت دقیقی نیز بر  پیــدا 
اعطــای ایــن تســهیالت داشــته باشــد تــا این 
منابــع در محل هــای دیگــر صــرف نشــود. در 
ادامــه بیســتمین نشســت هیــات نماینــدگان 
گزارشــی  خوانســاری  مســعود  تهــران،  اتــاق 
مراحــل  و  بازرگانــان  بیمارســتان  وضعیــت  از 
بازگشــت اداره و مدیریــت آن بــه اتــاق تهــران 
کثریت اعضای  کــه در پایــان بــا رای ا ارائــه داد 
بازگشــت  تهــران،  اتــاق  نماینــدگان  هیــات 
مالکیت و اداره بیمارستان بازرگانان تهران به 

این اتاق به تصویب رسید.
منبع: دنیای اقتصاد  

 	بیش	از	یکصد	سال	از	استخراج	
امــا	 می	گــذرد؛	 ایــران	 در	 نفــت	
و	 دســتیابی	 بــرای	 همچنــان	
اســتحصال	و	تولید	ثــروت	از	این	
محتــاج	 زیرزمینــی	 منبــع	عظیــم	
هســتیم؛	 خارجــی	 کشــورهای	
درحالی	کــه	هرگــز	تــوان	و	دانــش	
داخلــی	 بنگاه	هــای	 و	 شــرکت	ها	
گرفتــه	نشــده	و	همچنــان	 کار	 بــه	
نیــز	دولتمــردان	بــه	ایــن	موضوع	

بی	توجه	هستند.
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 چهارمین ســمپوزیوم مدیــران حرفه ای پروژه 
بــه مناســبت بزرگداشــت روز جهانــی مدیریت 
گروه پژوهشی بهینه سازی  پروژه و با همکاری 
کارفرمایی روز 13  کانون عالی  دانشگاه تهران و 
آبــان در دانشــکده فنی دانشــگاه تهــران برگزار 
گردیــد. در ایــن ســمپوزیوم از مهندس محمد 
عطاردیــان بــه پاس یک عمر فعالیــت در حوزه 

مدیریت پروژه تقدیر شد. 
اولیــن ســخنرانی افتتاحیــه توســط مهنــدس 
محمد عطاردیان، رئیس چهارمین سمپوزیوم 
مدیــران حرفه ای پــروژه انجام شــد. مهندس 
کالن به  عطاردیان در سخنرانی خود با نگاهی 

معضالت اساسی این حوزه پرداختند.
در دومیــن ســخنرانی افتتاحیــه ســمپوزیوم، 
دکتــر یعقــوب قلی پور ســخنرانی داشــت. دکتر 
قلــی پــور، دبیــر علمــی چهارمیــن ســمپوزیوم 
اهمیــت  دربــاره  پــروژه،  ای  حرفــه  مدیــران 
مدیریت پروژه و لزوم نگاه علمی به آن صحبت 

نمودند.
در ادامــه ایــن برنامه، دکتر محمــد حامد امام 
جمعــه زاده در اولیــن ارائه ســمپوزیوم، درباره 
»مدیریت پروژه و مشــارکت بخش خصوصی و 
عمومی در طرح های زیر بنایی« صحبت کرد. 

در دومیــن ارائه، دکتر هانی عماری به موضوع 
»کاربرد مدیریت حرفه ای پروژه در پیشــگیری 

از مشکالت قراردادی و مالی« پرداختند.
در قســمت دوم برنامــه، دکتر افشــین فیروزی 
کــرد. دکتــر فیــروزی در ارائــه خــود  ســخنرانی 
درباره »روش ها و الزامات تامین مالی پروژه ها« 
کــرد. مهنــدس ســعید مقدســی در  صحبــت 
چهارمین ارائه ســمپوزیوم بــه موضوع »نقش 
کاهش هزینه های  سیستم های نگهداری در 

پروژه« پرداختند.
در قســمت ســوم برنامه مهنــدس احمد دلت 
آموخته هــای  »درس  موضــوع  بــا  خواهــی 
شــده  تمــام  هزینــه  کاهــش  در  مدیریتــی 
از  ج  خــار و  ایــران  در  ســازی  ســد  پروژه هــای 
بــا  بهمنــش  رضــا  محمــد  ومهنــدس  کشــور« 
موضــوع »گشــایش اعتبارات اســنادی و نکات  
کلیــدی« بــه ســخنرانی پرداختنــد. در آخرین 
ارائه بخش ســوم سمپوزیوم، مهندس محمد 
حسن موسوی با عنوان »درس آموخته هایی 
از مدیریــت قراردادهــای تــدارکات« ســخنرانی 

داشت.
در ادامــه این ســموزیوم مهندس ســید ســینا 
قاضی دزفولی درباره روندهای مدیریت پروژه 

و تاثیر آن در شــاخص های اســتراتژی سازمان 
ارائــه دادند. مهنــدس رضا ایکانی نیــز در ارائه 
خود به چالش های موجود در شرایط عمومی 

پیمان 4311 ساخت ایران پرداخت.
در آخریــن ارائــه ســمپوزیوم مدیــران حرفه ای 
پــروژه نیــز، آقای مهنــدس عطااهلل هاشــمی از 
کرد.  پیشکســوتان مدیریــت پــروژه ســخنرانی 
 بعد از ســخنرانی مهندس عطااهلل هاشــمی، از 
 پیشکسوتان، اساتید و مدیران حرفه ای پروژه ای 
مدیریــت  شــدن  عملیاتــی  و  توســعه  در   کــه 
حرفــه ای پروژه فعالیت داشــتند، تقدیر شــد. 
در ایــن بخــش از مهنــدس عطااهلل هاشــمی و 
مهنــدس محمد عطاردیــان )به پاس یک عمر 
فعالیــت در حوزه مدیریت پــروژه(، دکتر مجید 
سبزه پرور )استاد پیشکسوت مدیریت پروژه(، 
 PMO )مدیــر  محمــدی  ســلطان  مهنــدس 
شــرکت پایــدار پی ســازه(، ســخنرانان رویداد و 
همچنیــن تیم اجرایــی چهارمین ســمپوزیوم 
مدیــران حرفــه ای پــروژه تجلیل شــد و به آنها 
گردید. دکتر مجید  لوح و تندیس یادبــود اهدا 
کوتاه  ســبزه پرور نیــز در ایــن بخــش ســخنرانی 
دربــاره اهمیت نگاه علمی بــه دانش مدیریت 

پروژه داشت.

اردیان ع ند ازم تجلی
ه رو یوممدیرانحرفه ای و ارمینسم  در
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ایــران  ســاختمانی  شــرکت های  ســندیکای 
کنفرانس ساالنه »ماشین آالت، ثروت  دومین 
ملــی« را 28 مهرماه امســال   بــا رویکرد دانش 
ماشین آالت، سرمایه انسانی  و ماشین آالت،

 قانون ماشــین آالت و  مدیریــت و ارزش افزوده 
ایــن  دوره   اولیــن  کــرد.  برگــزار  ماشــین آالت 
کنفرانس از سال گذشته در جهت ایجاد فرصت 
نظــرات  و  دیدگاه هــا  تبــادل  جهــت  مناســب 
مدیران عالی شرکت های عمرانی و ماشین آالتی 
در حوزه صنعت احداث،  و دیگر متخصصان و 
مدیران برندهای داخلی و خارجی ماشین آالت 
سنگین و نیمه سنگین با عنوان »ماشین آالت، 
گســترده مورد  ثــروت ملــی« برگــزار و به صــورت 
گرفت  و در حاشیه این همایش،  استقبال قرار 
  Expect« نمایشــگاه تخصصی جانبی با عنــوان
Meeting  برندهــا و نماینــدگان ماشــین االت، 

قطعات و لوازم« برپا شد.

 درآغاز این نشست، مهندس	محمد	غنی	زاده
نمــود: عنــوان	 کـــــــنفرانس		  دبـــــــــیر	

در  قبــال  ماشــین آالت  مســائل  و  چالش هــا 
میزگردهای تخصصی مدیران و پیشکسوتان 
یــک  تدویــن  بــرای  و  شــده  جمع بنــدی 
کنفرانس حاضر پیشــنهاد شــده  رهیافــت بــه 
کاوی  اســت  امیدواریم در جلســه امــروز به وا
و  پیشــنهادات  و  بپردازیــم  آنهــا  بررســی  و 

راهکارها را ارائه نمائیم.

	ماشین	آالت
کشور	هستند 	ثروت	ملی	

مهنــدس خوانســاری  نایب رئیس ســندیکای 
افتتاحیــه  در  نیــز  ســاختمانی  شــرکتهای 
کنفرانس عنوان کرد:   در  سالهای اخیر لطمات 
بزرگــی به صنعــت ســاختمان و تولیدکنندگان 
اســت، شــده  وارد  ســاختمانی   ماشــین آالت 

  از ایــن رو الزم اســت هماهنگــی و انســجامی 
کار ایــن صنعت  گــردش  بــرای نظــم دادن بــه 
طــی  گیــرد.  انجــام  ملــی  منافــع  راســتای   در 
و  متوقــف   عمرانــی  کارهــای  اخیــر  ســال  ده 
که نباید،  بودجه هــای عمرانــی را در جاهایــی 
بــا زحمــت  کــه  کردنــد. ماشــین آالتی  هزینــه 
مدیــران ســازنده و واردکنندگان تهیه می شــد 

کردیم. با چنگ و دندان حفظ 
وی افزود: این روزها با شرکتهای خارجی برای 
گــذاری و رفــع مانع تامیــن مالی وارد  ســرمایه 

دومین کنفرانس ساالنه» ماشین آالت، ثروت ملی« 
با رویکرد: 

        

ت  ت     سرمایه انسانی  و ماشین آ          دانش ماشین آ
                  

     
ت وده ماشین آ ت      مدیریت و ارزش اف                             قانون ماشین آ

گزارش
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کره شــده ایم اما با مشــکلی روبرو هستیم  مذا
کمتر مورد توجــه دولتمردان ما  کــه متاســفانه 
گرفته است، متاسفانه شرکتهای خارجی  قرار 
وارد ســرمایه گذاری می شــوند  ایــن شــرط  بــا 
کــه میــزان  70-80 درصــد وام ، ماشــین آالت 
فقــط  و  بیاورنــد  کشــور خــود  از  را  یــا مصالــح 
تعمیــر و نگهــداری بــر عهــده پیمانــکار ایرانــی 
گذاشــته می شــود. ایــن شــرط جــزو مصائبــی 
گرفته  اســت. باید برای  گریبان ما را  که  اســت 
دارد  تــالش  ســندیکا  اقدامی شــود.  امــر  ایــن 
بــا همــکاری و هماهنگــی شــما مدیــران الیق 

برســد.  توافــق  بــه  ماشــین آالت  تولیــد   بــرای 
بی شــک صنعتگری بهتر از شما وجود ندارد. 
گرفتن  کنفرانس ادامه یابد و با  امیدواریم این 
کشور و  دســت همدیگر در راســتای ســازندگی 

تولید ماشین آالت عمرانی بکوشیم. 

کشور	 ماشین	آالت	نباشد	
ساخته	نمی	شود

رئیــس هیــات مدیــره  ناصــر معدلــی  علیرضــا 
در  »ماشــین آالت  دربــاره  نیــز  پرلیــت  شــرکت 
کرد: من دانشــجوی  صنعــت احــداث« عنوان 
کــه مهنــدس حامی در ســال  ســال دوم بــودم 
1344 دانشــجویان ســال دوم را بــه بازدیــد از 
که توســط شــرکت پامروی ساخته  اســکله ای 
می شــد بــه بندرعبــاس بــرد. در ایــن شــرکت 
ماشــین های عظیــم الیروبــی و جرثقیل هــای 
بــه  موقــع  آن  دادنــد.  نشــان  مــا  بــه  را  بــزرگ 
کــردم فرق مــا ایرانی ها و  عنــوان دانشــجو فکر 
شــرکت های خارجــی در همیــن ماشــین آالت 
است که بدون آنها نمی توان چنین پروژه های 
بخواهــد  مــا  مملکــت  گــر  ا و  عظیمی ســاخت 

کند باید خود ماشین بسازد.  پیشرفت 
برای هر حرکتی ماشــین الزم اســت و ماشــین 
و  می بــرد  بــاال  را  دقــت  و  کیفیــت  ســرعت، 
اقتصــادی تر اســت. البتــه بســیاری از پروژه ها 

هم ماشین اختصاصی خود را می خواهد.
کانال ســوئز  کــه    مــا اولیــن مملکتــی هســتیم 
 2500 در  را  کــوار  ســد  ایــم.  کــرده  حفــاری  را 
کار می کند.  که هنــوز  ســال پیش ســاخته ایــم 
در شوشــتر اولیــن توربیــن آبــی دنیــا ســاخته 
شــد و توربیــن بــادی اولیــن بــار در سیســتان 
و بلوچســتان ســاخته شــده اســت. ســدهای 
زیادی در مملکت ما ســاخته شد و اولین سد 

کشــور مــا ســاخته شــده اســت.  دوقوســی در 
مملکــت  ایــن  در  دنیــا  ماشــین های  اولیــن 
کنون نیز برای توسعه و رشد  ســاخته شــده و ا
کشــور  چــاره ای جز ســاخت ماشــین در درون 

وجود ندارد.
کشــورها هم از ماشــین های   وی افــزود: بقیــه 
مدرن شــروع نکردنــد و پروژه هــای عظیم را با 
کانال  ماشــین های معمولی انجام دادنــد. در 
کبــرداری بــا  پانامــا 26 میلیــون مترمکعــب خا
کامیون  شــاول با موتور  بخار و با قطار و ریل- 
کانالی  گرفت.  هنوز اختراع نشده بود- صورت 
با این عظمت با موتور بخار انجام شــد. شروع 
هــر چیــزی با الفبــا اســت. دنیا بــا الفبا شــروع 
کــرد. مهندســان مــا هم نبایــد دنبال ماشــین 
که وابســته شوند. علت سرعت و  مدرن بروند 
که برای  کشــورهای دیگر این است  کیفیت در 
کار ســاده ای ماشین ساختند. مهندسان  هر 
ایرانــی هــم بــا فرهنــگ 2500 ســاله قــادر بــه 
ســاخت ماشــین هســتند و حمایــت و صبــر و 
تشــویق  مدیران شــرکتها در آن مورد راهگشــا 

است. 
 شــرکت مــا بــرای ســاخت ماشــین، از قراضــه 
کرد برای نمونه جرثقیلی  ماشــین ها اســتفاده 

کردیم. را بازسازی و در سد سیمره استفاده 
ک   متخصصــان مــا بلت را به جرثقیــل مانیتوا
کــه به همه ســد می داد  بســتند و بــا پوششــی 
کار را انجــام دادنــد. جرثقیلــی بــا موتــور DC را 
کردیم. اسکله  توسط جوانان شرکت بازسازی 
کردند. در این اســکله  گذار  عســلویه را به ما وا
کیســون 300 تنــی الزم  چرثقیلــی بــرای حمــل 

که شرکت ما آن را ساخت.  بود 
 بهتــر اســت واردکننــدگان بــا ســاخت برخی از 

کنند . قطعات شروع 

مهندس	خوانساری	: 
کشــور	 ملــی	 ثــروت	 ماشــین	آالت،	
اخیــر	 ســالهای	 ایــن	 در	 هســتند.	 مــا	
لطمــات	بزرگــی	بــه	صنعــت	ســاختمان	
تامین	کننــدگان	 و	 تولیدکننــدگان	 و	
شــده	 وارد	 ســاختمانی	 ماشــین	آالت	
اســت،	از	ایــن	رو	الزم	اســت	هماهنگی	
دادن	 نظــم	 بــرای	 مــا	 انســجامی	بین	 و	
کار	ایــن	صنعت	در	راســتای	 گــردش	 بــه	

گیرد. منافع	ملی	انجام	

مهندس ناصر معدلی:
مملکت ما باید با جوانان ایرانی 
و با ماشین ایرانی ساخته شود. 
 بزرگان صنف ما باید بدانند تا 
در این مملکت ماشین ساخته 

نشود مملکت ساخته نمی شود. 
هنر تاجرها نباید وارد کردن 

ماشین باشد بلکه ساخت آن در 
کنار واردات باشد.

سخنرانی	مهندس	ناصر	معدلی	و	تصویری	از	ایشان	مربوط	به	پنجاه	سال	قبل	
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مملکــت ما باید بــا جوانان ایرانی و با ماشــین 
ایرانی ســاخته شــود. در روند واردات هم باید 

شبیه قطعات وارد شده را بسازیم.
کــردن ماشــین باشــد  هنــر تاجرهــا نبایــد وارد 

کنار واردات باشد. بلکه ساخت آن در 

ماشین	آالت	را	به	عنوان	
کاالی	سرمایه	ای	بشناسیم

مدیــره  هیــات  رئیــس  اردکانــی  شــمس  دکتــر 
انجمن ماشــین آالت نیز با بیــان اینکه مرحوم 
کــه  حامــی و مجتهــدی همــواره می گفتنــد هــر 
دلش بــرای ایران نتپد، بهتر اســت هرگز نتپد، 
کاالی سرمایه ای و ایجاد آن نشان  کرد:  عنوان 
کاالی سرمایه ای  دهنده توان ملی اســت. اما 
از  یکــی  توســعه  و  اقتصــاد  امــر  در  چیســت؟ 
بزرگترین شاخصها نمودارهای جمعیتی است 
که ناشی از فرایندهای دهه های قبل  هستند. 
کشــور  یکــی از موارد آماری تعداد دانشــجویان 
که حدود 4/3 میلیون نفر هســتند.  ما اســت 
گــر هــر دوره تحصیلی 4 ســال باشــد ســاالنه 1  ا
کــه یک چهارم  غ التحصیــل داریم  میلیــون فار
آنها مهندس هســتند. باید برای این 250 هزار 

کــرد. بــا دزدی و ســفاهت و  نفــر شــغل ایجــاد 
کار ایجاد نمی شود.  قاچاق سوخت 

کســی  گنــاه تضییع آدمها اســت پس   بدتریــن 
که سرمایه  کسی است  کرده،  که بیکاری ایجاد 
را تضییــع می کنــد، هــر فــرد بیــکار 15 میلیــون 
خ را در بین  تومــان هزینــه دارد. ما باالترین نــر
کــه باید برای  دانشــجویان مهندس زن داریم 

اشتغال آنها برنامه ریزی شود.
کشور را دید و برای تامین  باید نیاز ســرمایه ای 
کرد. چه  آن در هزینه هــای دیگــر صرفه جویی 
گفتــه دولــت ایــران بایــد دو برابــر دولت  کســی 

کارمند داشته باشد.  فرانسه 
دکتــر اردکانــی افــزود: ماشــین آالت ســنگین از 
کاال. ولــی  جنــس ســرمایه اســت نــه از جنــس 
مــا در قانــون خودرو ایــن ماشــین آالت  را جزو 
که این  خــودرو بــه شــمار آورده ایــم. در حالــی 
ماشــین ها حــق ندارند در معابــر بیایند و فقط 
گی،  کارگاه هســتند.  هر نوع وســیله ای ویژ در 

کاربرد خود را دارد.  قانون و 
در ایــن مــورد انجمــن ماشــین آالت ســنگین و 
ســندیکای ســاختمانی دخیل هســتند و باید 
کــه وجود  کننــد  مقــررات آن را طــوری تنظیــم 
کارگاه هــا بــه صرفــه  ماشــین آالت ســنگین در 
باشــد، امــام علی می فرمایند علــم را از دیگران 
که محــور عمودی  خ ایرانــی،  یــاد بگیریــد. چــر
داشــت اختراع ایرانی ها اســت. آســیاب بادی 
که افقی حرکت می کند،  برخالف آسیاب بادی 
خ دنــده دارد و  عمــودی حرکــت می کنــد و چــر
خ  قــدرت انتقــال انــرژی باالیــی دارد. ایــن چر
توســط ایرانی هــا ســاخته شــده و ایرانی هــا باز 
هم می توانند بســازند. ما باید با ماشــین آالت  
کنیــم و در  برخــورد  کاالی ســرمایه ای  ماننــد 
حسابداری هم آن را کاالی سرمایه ای بدانیم.
مــورد  در  بایــد  کــرد:  کیــد  تا پایــان  در  وی 
داده،  تشــکیل  کمیته هایــی  ماشــین آالت 
کار  و  کســب  مســتمر  بهبــود  قانــون  طریــق  از 
کرده  و از طریق اتاق  آئین نامه های آن را تالیف 
یــا از طریــق دفتــر ریاســت جمهــوری  پیگیــری 
که مال ملــت و خود را  کســانی  کنیــم و نگذاریم 

کرده اند برای ما آئین نامه بنویسند.  ضایع 

باید	بدانیم	از	ماشین	آالت	
کنیم چگونه	استفاده	

دفتــر  مدیــرکل  درویــش  مهنــدس  ادامــه  در 
آمــوزش و مشــارکت مردمی ســازمان حفاظــت 
محیــط زیســت نیــز  دربــاره »محیــط زیســت و 

در  ماشــین آالت  کــرد:  عنــوان  ماشــین آالت« 
گرچه  کشــور است ا کم رقیب  حوزه ثروت های 
بایــد از دیــد محیــط زیســتی هــم بــه آنهــا نگاه 
کــرد. مــا در غــرب ایــران در منطقــه میانرودان 
کــه باعــث  بــا بحــران جــدی مواجــه هســتیم 
گرد و  شــده چیزی بالــغ بر 285 چشــمه تولید 
ک به دلیل باد غالب 25 اســتان ما را درگیر  خا
گــرد و غبار و ریزگرد نماید و خســارت  ماجــرای 

کند.  کشور ما وارد  بزرگی را به 
گــرد  وی افــزود: چــرا ایــن چشــمه های تولیــد 
ک بــه نزدیــک 300 مورد رســیده اســت؟  و خــا
کشــور ترکیه از ضعــف دولت های مرکزی  چون 
کــرد و طرحی معروف  عراق و ســوریه اســتفاده 
میلیــارد   80 حــدود  و  زد  کلیــد  را  »گاف«  بــه 
کــه بــه  مترمکعــب از حقابــه دجلــه و فــرات را 
رود  ارونــد  و  هورالعظیــم  میانــرودان،  ســمت 
برابــر   90 معــادل  کــه  دزدیــد  می شــد  جــاری 
رودخانــه اصلــی مرکزی ایران یعنــی زاینده رود 
خ داد،  کــه در ترکیــه ر بــود. عــالوه بــر اتفاقــی 
کــه از مرز  خــود مــا نیــز تمــام رودخانه هایــی را 
کرخــه،  از جملــه  ج می شــدند  غربــی مــا خــار
کردیم  ســیروان، داریــان، زاب، و...  را یــا مهــار 
کامــل آنهــا هســتیم. ایــن  یــا در آســتانه مهــار 
که دلمــان برای  کار را بــرای ایــن انجــام دادیم 
کــه دل ترک هــا  وطنمــان می تپــد، همانطــور 
بــرای وطنشــان می تپید. از همیــن پارادوکس 
کشــور  شــروع می کنــم. شــما فرهیختگان این 
بایــد تابوشــکن باشــید و ما به مفهــوم دیگری 
کــه  بــه نــام بــی مــرزی برســیم و قبــل از ایــن 
کره  دلمــان برای شــهر و وطن مان بتپــد برای 
گرفــت در  زمیــن بتپــد. وقتــی ترکیــه تصمیــم 
بــر روی رودخانــه  را  ایلیســو  میانــرودان  ســد 
مترمکعــب میلیــارد   10/3 کــه  بزنــد   دجلــه 

گنجایــش دارد  کرخــه(    )3 برابــر ســد مخزنــی 
ایــران  اســتان های  تمــام  آن  ســاخت  بــا  )و 

دکتر	شمس	اردکانی:
جنــس	 از	 ســنگین	 ماشــین	آالت	
کاال.	 جنــس	 از	 نــه	 اســت	 ســرمایه	
ایــن	 خــودرو	 قانــون	 در	 مــا	 ولــی	
بــه	 خــودرو	 جــزو	 را	 	 ماشــین	آالت	
که	این	 شــمار	آورده	ایــم.	در	حالــی	
معابــر	 در	 ندارنــد	 حــق	 ماشــین	ها	

کارگاه	هستند. بیایند	و	فقط	در	
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اعتــراض  کســی  می شــود(،  ریزگردهــا  درگیــر 
نکــرد. مــا بایــد از معترضــان ســاخت این ســد 
کســی در نیامــد.  باشــیم امــا صــدا از صــدای 
امــا مردانــی در اتریــش در اعتراض به ســاخت 
این ســد بــه خیابان هــا ریختند و از مشــاوران 
خــود خواســتند از ایــن پروژه بیــرون آیند و آن 
گذاشــتن سود سرشار از ادامه  کنار  دولت ها با 
کشورهای  که در  مشــاوره منصرف شــدند چرا 
گر  غربــی احزاب ســبز قــدرت زیــادی دارنــد و ا
گردن ننهند در دوره های  دولت ها به رأی آنها 

بعدی با مشکل رای مواجه می شوند. 
 وی افزود: ما به عنوان شهروندان مسئولیت پذیر
کــره زمیــن بایــد نگاهمــان را به توســعه تغییر   
ک  دهیم. امروز بعد از سه سال الیحه هوای پا
کار مجلــس شــد. امــا ایــن الیحه  وارد دســتور 
کمبــود وقــت نماینــدگان  ســه ســال بــه دلیل 

مجلس وارد دستور نشد.
در  را  یادداشــتی  افــزود:  درویــش  مهنــدس   
بــه  خطــاب  نویســنده  کــه  خوانــدم  روزنامــه 
کی بایــد در ایــن دود و دم و  گفتــه تــا  شــهردار 
گرفتــار باشــیم؟ تاریخ آن یادداشــت  ترافیــک 
مربــوط به آبان 1326 اســت. چه نشــانه ای از 
که بعد از 69 سال نتوانستیم  که  این شرم آورتر 
کنیــم و پرونده   آلودگی  مشــکل آلودگی را حل 
هوا قطورتر و قطورتر شد و با ارزش سال 1389 
مــا ســالی 9 میلیــارد دالر خســارت آلودگی هوا 
ح  می دهیــم، البته امــروز بحــث ریزگردها مطر
شــده و این مبلغ بــه 20 میلیارد دالر رســیده. 
امــروز در تهــران 20 میلیــون ســاعت  از وقــت 
کشــور 50 میلیون ســاعت از  کل  تهرانی ها و در 
کل آن   کــه ارزش  عمــر ایرانی هــا تلف می شــود 
که  25 هزار میلیارد تومان می شــود. خسارتی 
 بیماری هــای ناشــی از ایــن امــر ایجــاد می کند

 40 هزارمیلیارد تومان است. 
وی افــزود: در حــوزه آبخیــز ارومیــه بــه بهانــه 
کشــاورزی اراضی توســعه یافت و تعداد چاه ها 

که نیمی از آنها غیرمجاز  به 70 هزار مورد رسید 
اســت و 72 ســد بــر روی 11 رودخانــه ســاخته 
شــد، و حــوزه آبخیــز بــه بیابــان تبدیــل شــد و 
بزرگتریــن بحــران اجتماعــی در شــمال غــرب 
کشــور تجربه می شــود و دولت 15 هزار میلیارد 
گرفته  تومــان پــول بــرای حل این امــر در نظــر 
کــه   بودجــه ســاالنه ســازمان  اســت در حالــی 
حفاظت از محیط زیســت 123 میلیارد تومان 
که  کی  اســت. وی افــزود: متاســفانه ارزش خا
تــن  2میلیــارد  از دســت می دهیــم  ســال  هــر 
ک 218 دالر قیمــت دارد.  اســت. هــر تــن خــا
گردشــگری  گذشــته مجموع درآمد ما از  ســال 
ک  که 50 برابر آن را در خا 1/3میلیارد دالر بود 
گاه اســت و  ک ریشــه  از دســت می دهیــم. خا
ک خــود را به مــا نمی دهد.  کشــوری خا هیــچ 
در منطقه جغرافیایی ما بین 300 سال تا 1100 
ک وقت الزم  ســال برای تشــکیل هر سانت خا
ک در ایران 6 برابر  است. سرعت جابجایی خا

کزایی است. خا
ابــزار  امــا  اســت،  ملــی  ثــروت  ماشــین آالت   
ابــزار  بــا  اســت و هیــچ فعــال محیــط زیســتی 
مخالف نیســت. وقتی ناصرالدین شاه عاشق 
دوربیــن  غــرب  بــالد  از  و  شــد  ســینماتوگراف 
اندرونــی  از  فیلمبــردار  و  آورد  فیلمبــرداری 
گرفــت و بــه مــذاق وی خــوش  ســلطان فیلــم 
تاریخــی  فرمــان  شــاه  ناصرالدیــن  و  نیامــد 
گــردن بــرادران لومیــر را  گفــت: »برویــد  داد و 
بزنیــد«، امــا ما مخالف ماشــین آالت نیســتیم 
بــر ضــد ماشــین آالت ســخن  و نمی خواهیــم 
بگوییــم امــا بایــد بدانیــم از ایــن ابــزار چگونــه 

کنیم. استفاده 

 		پانل	اول؛	
دانش	و	آموزش

	ماشین	آالت
  ســخنران پانــل اول دکتــر حــق پناهــی معــاون 

پژوهشــی و فنــاوری دانشــگاه فنــی و حرفــه ای بــا 
عنوان  »دوره هــای فنــی و حرفــه ای ضرورتها و 

بود. بایسته ها  
دکتــر محمــد حــق پناهــی معــاون پژوهشــی و 
فناوری دانشــگاه فنــی و حرفه ای در این پانل 
گفــت:  در ابتــدا بــه معرفــی خــود پرداخــت و 

 مــن 31 ســال قبــل بعــد از اتمــام تحصیــل از 
فرانسه، وارد دانشگاه علم و صنعت شدم و در 
کارهــای اجرایی انجام دادم  خالل این ســالها 
و از موسســان دانشــگاه جامــع علمی کاربردی 
بــودم و از ســال 1374 در ایــن دانشــگاه بودم 
و  حرفــه ای  و  فنــی  نظــام  در   1384 مهــر  از  و 
توجــه  مــورد  را   ظرفیتهــا  کاربــردی،  علمــی و 
قــرار داده، رویکــردی جدید به حــوزه معاونت 
پژوهــش و فنــاوری دانشــگاه فنــی و حرفــه ای 
دارم و مشــغول ایفــای وظیفــه هســتم. بنــده 
مســئولیت تدوین برنامه 5 ســاله ششــم را در 

قالب نظام فنی و حرفه ای بر عهده دارم. 
وی افــزود:   دانشــگاه فنــی و حرفــه ای قدمتــی 
50 ســاله دارد. آمــوزش و پــرورش مــا تربیــت 
کردن  تکنســین می کرده اســت، برای همگون 
سیاســتهای این نوع هنرســتانها 5 ســال قبل 
مجلــس با مصوبه ای، هنرســتانها را از آموزش 
که  کــرد و موقعیت 171 مرکــز را  و پــرورش جــدا 
آموزشکده و دانشکده بودند بر عهده دانشگاه 
فنــی و حرفه ای می گذارد. با نگاهی به جایگاه 
این دانشــگاه در مقایسه با ســایر دانشگاه ها، 
متوجه می شــویم دانشــگاه های دیگر دغدغه 
بازار را ندارند و اغلب عرضه محور هستند و به 
تقاضاها توجه ندارند. اولین تفاوت دانشــگاه 

دکتر	حق	پناهی:
گر	شعار	ما	آموزش	مناسب	برای	فرد	 ا
مناســب	در	جایــگاه	مناســب	باشــد	
زیادآمــوزی	 و	 آموزشــی	 کــم	 از	 بایــد	

اجتناب	شود.
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می خواهــد  کــه  اســت  ایــن  حرفــه ای  و  فنــی 
گذراندن نسل اول و  دانشــگاهی باشــد بعد از 
دوم دانشــگاه ها، وارد نســل ســوم دانشگاه ها 
کاریابی شــده و ارتباط با  یعنــی دانشــگاه های 
کار خود قرار داده است.  صنعت را در سرلوحه 
دانشــگاه فنــی و حرفــه ای ملزوماتــی دارد و تــا 
کنــون موقعیــت آن 3 بــه عــالوه 2 بــود. یعنــی 
ســه ســال آموزش در هنرســتان و دو ســال در 
آموزشــگاه ها صرف می شــد اما عمدتــا بچه ها 
که  انباشــته خروجی  به نظامی توجه می کنند 

آنها منتظر یک شغل هستند.
 از سال 1396 هم حداقل 30هزار خروجی از این 

دست در قالب سونامی وارد بازار خواهد شد.
نظــام  آینــده  ســال  از  اینکــه  بعــدی  مســئله   
پیــش  دیگــر  و  تغییــر    مــا  هنرســتان های 
دانشــگاهی وجــود نــدارد. بــا 12 ســال شــدن 
نظام هنرســتانی امکان انتخاب سایر رشته ها 
کاردان  هــم وجــود دارد و فــرد خود را ملزم بــه 
که بــه این امــر باور  شــدن نمی دانــد مگــر این 
داشــته باشــد. با این ترتیب باید به دوســتان 
گر قرار  گفــت ا وزارت علومــی و شــورایعالی فنی 
اســت لیسانس و فوق لیســانس به درد نخورد 
گرفتــن دکتــری باشــند، چــرا  و همــه  درصــدد 
بــرای همــه دوره دکتــری نمی گذاریــد. این نیز 
دغذغــه ای اســت.  مــا بایــد بــه مجموعه ســه 
کارفرما  رأسی آموزش دهنده، آموزش گیرنده و 
که  کارفرما یعنی شــما )ســندیکا(  کنیم.  توجه 
دغدغــه آموزش دارد. به نظر ما آموزش باید با 
گر سیســتم دوال را موفق  کارفرما یکی شــود.  ا
می دانیم نقش ســندیکاها به عنوان قســمتی 
که  از امر آموزش مهم است.  حجم سرمایه ای 
بــرای بــه روز شــدن آموزش ها الزم اســت زیاد 
اســت. و بــرای تربیت یقه آبی بایــد یقه آبی به 

کند.  وی تدریس 
برنامــه  ابتــدای  افــزود: در  پناهــی  دکتــر حــق 
 4/5 کشــور  دانشــجویی  جمعیــت  ششــم 
میلیــون نفر   و در ســال 1400 حدود 4 میلیون 
گــر حــدود  و دویســت هــزار نفــر خواهــد بــود. ا
کاردان باشــند بایــد 1 میلیــون  25درصــد آنهــا 

کاردانی داشته باشید .  دانشجو در مقطع 
بایــد نهــاد سیاســت گذار و نظارتــی بــرای ایــن 
کــه ایــن نهــاد بایــد  ســرمایه های ملــی باشــد 
و  آمــوزش  دغدغــه  کــه  چــرا  باشــید  شــماها 
بــه روز شــدن منابــع آموزشــی را داریــد. ایــن 
دغدغــه زیباســت یعنــی عرصــه فعالیت هــای 
وضعیــت  بــه  صرفــا  حرفــه ای  و  فنــی  نظــام 

 موجود توجه ندارد و برای توســعه نگاه جدید 
جدیــد  نــگاه  در  می کنــد.  گــذاری  ســرمایه 
که یــاد دهنده اســت از صنعت جدا  ســازمانی 
از چنــد ســال هنــوز می گوییــم  بعــد  نیســت. 
صنعــت  و  دانــش  ارتبــاط  مفقــوده  حلقــه 
ذهــن  در  مفقــوده  حلقــه  ایــن  کــه  حالــی  در 
ماســت. شــما خواســتید و با خواســتن اســت 
که توانســتن روی می دهد. انتقــال تکنولوژی 
نیازمندی هــای جدیدی را بــرای ورود به بازار 

در سازمان فنی و حرفه ای ایجاد می کند. 
دکتر حق پناهی افزود: از این پس دانشجویان 
هنرستانی فقط برای ورود به دوره های فنی و 
گی  حرفه ای تربیت نمی شــوند و مهمترین ویژ
ایــن دوره انعطــاف پذیــری اســت. فــرد بایــد 
از پیشــینه قــوی بــرای ورود بــه ایــن سیســتم 
صندلــی  ایــن  بــرای  چــون  باشــد.  برخــوردار 
آموزشــی هزینــه می شــود. مهمتریــن دغدغــه 
کردن فاصله سیســتم آموزشــی خروجی  کوتاه 

به بازار است.
کــه بــرگ برنــده فــردای  سیســتم دوال اســت 
و  مشــروطی  سیســتم  ایــن  در  اســت.  کشــور 
اخراجــی وجــود نــدارد و مشــروطی و اخراجــی 
نشــان دهنــده ضعــف سیســتم خواهــد بــود. 
بــا این سیســتم نظام فنــی و حرفــه ای ارتباط 
کارفرمــا خواهد داشــت.  موفقــی بــا صنعــت و 
از  قبرســتانی  شــکل  بــه  ایــران  کار  ایــن  بــا 

ماشین آالت و تجهیزات نخواهد بود. 
وی افــزود: بــرای برنامــه 5 ســاله ششــم نظام 
فنــی و حرفــه ای بایســته هایی وجــود دارد از 
جملــه ورود صنعــت بــه عنــوان نهــاد ناظــر و 
برنامــه ریــز و عامل اجرا و عامل ارتقای ســطح 
کــه در  کنــار دانشــگاه الزم اســت  مدرســان در 
ح خواهد شد.  نشست بعدی هیات امنا مطر
 رویکــرد مــا تقویــت هنرســتان ها و اســتفاده از 
سایر سازمان ها برای پذیرش دانشجو است. 

دوره هــای  حرفــه ای  و  فنــی  ســازمان ها  در 
بــه  و  می شــود.  داده  آمــوزش  کوتاه مــدت 
کمتری داشــته اســت.  دوره هــای عالــی توجه 
دانشــگاه فنــی و حرفــه ای دوره های آموزشــی 
کاردان  رسمی اســت و 168هزار نفر دانشجوی 
دارد.  کارشناســی  دانشــجوی  نفــر  20هــزار  و 
البتــه ادامــه تحصیــل بایــد بــا توجــه بــه اعالم 
نیــاز صنعــت باشــد و در غیر این صــورت واقعا 
در  وی  نیســت.  تحصیــل  ادامــه  بــه  نیــازی 
پاسخ به ســؤالی درباره نیاز صنعت احداث به 
کاردان در زمینه ماشین آالت  آموزش اپراتور و 
با اشــاره به جلســه مشترک با ســندیکا عنوان 
کــرد: تعمیــر و نگهــداری، طراحــی و ســاخت و 
مدیریــت ماشــین آالت مــورد بحــث بیــن مــا و 
 سندیکا قرار گرفته و ما آمادگی داریم برنامه ای

کنیم.  کارفرما تدوین   با توجه به خواست 

	پانل	دوم؛
	»ارزش	افزوده	وماشین	آالت«

دکتر جام ساز:
 ماشین آالت بخشی از عوامل 
تولید است. همه عوامل تولید 

باید در فرایندی وثیق با هم 
تلفیق شوند تا تولیدی با هزینه 
کم و کیفیت باال ایجاد شود.   
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در برنامــه بعــد از ظهــر ابتــدا  دکتــر جــام ســاز 
»ماشــین آالت  موضــوع  بــا  دان  اقتصــاد 
و گفــت  ســخن  ملــی«  توســعه  ملــی،   ثــروت 
 بعــد پانــل دوم بــا موضــوع »ارزش افــزوده و 

ماشین آالت« برگزار شد.
اقتصــاددان در  کارشــناس و  دکتــر جــام ســاز 
سخنرانی با موضوع »ماشین آالت ثروت ملی، 
کرد: در راستای سخنان  توســعه ملی« عنوان 
کنم طبــق آمار  آقــای حق پناهــی باید عنــوان 
آمــوزش و پرورش 90 هزار نفر در مقطع دکتری 
مشــغول به تحصیل هســتند و سالی 700 هزار 
که  غ التحصیل می شوند  نفر از دانشــگاهها فار
کننده باشد  این مسئله می تواند بسیار نگران 
چــون ایــن حجــم بــا ظرفیت هــای تولیــدی و 
اقتصــادی ما مطابقــت ندارد و مــا ظرف چند 
ســال آینده با لشکری از بیکاران 8-9 میلیون 

نفری مواجه هستیم.
از  بایــد  می شــود  توســعه  از  صحبــت  وقتــی   
کرد، این واحد به دلیل  واحد خانواده شــروع 
مصرف کننده بودن و اقتصادی بودن انسان، 
که هر انســانی در تالش  قابل توجه اســت چرا 
اســت برای خانواده خود بهترین رفاه را ایجاد 
ج خود  کند. بنابراین سعی دارد در دخل و خر
کند و با درآمدی اضافــه پس انداز یا  مدیریــت 
کند.  کند و ارزش افزوده ایجاد  گذاری  سرمایه 
کرد: ایــن ارزش افزوده  دکتــر جام ســاز تصریح 
دارد  اقتصــادی  توســعه  در  مفهومی وســیع 
کل جامعــه تســری دهیــد متوجــه  گــر بــه  کــه ا
ارزش  ایجــاد  کــه  اقتصــادی  رشــد  می شــوید 
ملــی  درآمــد  اشــتغال  ایجــاد  می کنــد  افــزوده 
می کنــد و عرضه ملی را بــاال می برد و محصول 
را  داخلــی  تقاضاهــای  پاســخ  می توانــد  ملــی 
چنیــن  در  کنــد.  متعــادل  را  قیمت هــا  داده، 
نظامی کــه توســعه دیــده می شــود ارزش بــازار 

بیشتر معلوم می شود.
دولــت می شــود  گفتــه  وقتــی  افــزود:   وی 
 85 درصــد اقتصــاد را در دســت دارد، بــه رقم 
بزرگــی از اقتصــاد اشــاره می کنیــم امــا بــا نــگاه 
بــه عملکــرد آن و بــزرگ شــدن آن، می بینیــم 
فرادولتــی  اقتصــاد  اختیــار  در  اقتصــاد  ایــن 
گیران اقتصــادی فاقد قدرت  اســت و تصمیــم 

تصمیم گیری سیستماتیک هستند. 
وی افــزود: امــا تولیــد چگونه ایجاد می شــود؟ 
مــاده،  مدیریــت،  ســرمایه،  را  تولیــد  عوامــل 
کار و ماشــین می داننــد. اما بــه تدریج  نیــروی 
آنقدر مسائل در جهان تغییر یافت و تکنولوژی 

که مدیریت دانش بنیــاد و ابزارهای نوین  آمــد 
تولیدی هستند که در تولید تاثیر زیادی دارند. 
ماشــین آالت بخشــی از عوامــل تولیــد اســت. 
همه عوامل تولید باید در فرایندی وثیق با هم 
کیفیت  کم و  تلفیق شــوند تا تولیدی بــا هزینه 
باال ایجاد شود. ماشین آالت یکی از این ابزارها 
کشــور مــا بــه صــورت  کــه متاســفانه در  اســت 
کــه چنــدان مــورد توجــه قــرار  ابــزاری درآمــده 
نمی گیــرد. علت آن هم نــگاه دولتی به اقتصاد 
است و مدیریت دولتی فاقد ظرفیت الزم برای 
هدایت موسسه تولیدی است و مسائلی مانند 
مهندســی ارزش را در مــورد ماشــین آالت درک 
نمی کنــد و اغلــب سیاســت مبتنی بــر مدیریت 

هزینه است.
وی افــزود: بــار اقتصــاد بــر دوش فرهیختــگان 
کوچک و  بخش خصوصی اســت و موسســات 
متوســط در مجموعــه اقتصاد دولتــی ما مورد 
حمایــت قــرار نمی گیرنــد. بعد از انقــالب وقتی 
ســازمان توســعه صنعتــی درســت شــد افــراد 
22-23 ســاله ای را بــه جــای افــراد بــا تجربــه 
نشــاندند و تاسیســات عظیــم و ماشــین آالتی 
گرچه  کــه ارزش ملی داشــتند بــه باد دادنــد. ا
ماشــین ها ســند مالکیــت فــردی داشــتند اما 
همزمــان دارایــی ملــی  به حســاب می آمدند. 
کفــش ملــی امــروز  کارمنــد شــرکت  از 12 هــزار 
کارگــر باقــی مانــده اســت و از 8 هزار  فقــط 700 
فروشــگاه فقــط 400 فروشــگاه مانــده اســت. 
همــه اینها به نــوع نگاه ما و تصمیم ســازان ما 
به توســعه برمی گردد. در هر حال ماشین آالت 
و تجهیزات همه جزو ثروت های ملی هســتند 
نیازمنــد  مــا  شــناخت.  قــدر  را  آنهــا  بایــد  و 
اندیشــه  بنیادیــن در  تغییــر  بــرای  بســتر الزم 
که به سمت  تصمیم سازان اقتصادی هستیم 
اقتصــاد آزاد برونــد و بخش خصوصــی را محور 
اقتصــاد بداننــد تــا بقیــه نظام هــا در  آغــاز این 
کنم  کید  اقتصاد رقابتی توســعه یابنــد، باید تا
حتــی دموکراســی ها هم در بســتر اقتصــاد آزاد 

رشد یافته اند. 

در	ادامــه	مهنــدس	انصــاف	پــور	مدیرعامل	
کــرد: شــان  کیمیافــن	آور	آریــا	عنــوان	 شــرکت	
کــه  نــزول ایــن ســمینار بــه ایــن دلیــل اســت 
گرچــه می گوییم »ماشــین آالت، ثــروت ملی«  ا
کارگاه هــا ســر می زنیــم اثــری از  امــا وقتــی بــه 
نگهــداری این ثروت ملــی نمی بینیم. این امر 
ناشی از پارادوکسی جدی است. ماشین آالت 
در شــرکت های ســاختمانی بــه طــور مصرفــی 

استفاده می شــود و یکی از بزرگترین معضالت 
بحــث نگهــداری ماشــین آالت اســت. عمومــا 
راجــع بــه خریــد و انتخــاب ماشــین صحبــت 
گرفته می شــود.  می شــود و نگهــداری نادیــده 
که اینها اغلب در بخش خصوصی  کنید  توجه 
انجــام می شــود نــه بخــش دولتــی. بــه اعتقاد 
مــن بلندتریــن لطمــه مــا در 10ســال اخیــر دور 
بــودن از تغییــرات تکنولوژی و انقــالب چهارم 
که  تکنولوژی اســت. انقالب چهارم تکنولوژی 
کنفرانــس داووس هــم دربــاره آن صحبــت  در 
شد تحوالت جدی در ارتباط ماشین و انسان 
به وجود آورده است و ماشین ها به سرعت به 
ســمت منعطف شــدن پیش می روند و شیوه 
کرده است. نگهداری و نت آنها نیز تغییر پیدا 

دنیــا تغییــر یافتــه، تکنولوژی عوض شــده و با 
تفکرات سابق نمی توان وارد رقابت شد.

وی دربــاره »خدمــات نویــن پــس از فــروش« 
کرد: شرکت های واردکننده یا فروشنده  عنوان 
تا حد زیادی خدمات مربوط به نت را بر عهده 
کاترپیالر و خیبر،  دارند. بعد از تحوالت هپکو و 
و بــا توجه به تغییرات تکنولوژی ماشــین آالت 
چشــم انــدازی از تربیــت نیروهــای متخصص 
ماشــین آالت نمی بینیــم. انتخــاب ماشــین یا 
 نحــوه نگــرش بــه نت بر ســه پایه تنــوع، اندازه 
دانــش  دارد(.  تاثیــر  نگهــداری  نــوع  در  )کــه 
دانــش  عنــوان  بــه  ماشــین آالت  نگهــداری 

کشور ما شکل نگرفته است.  مستقلی در 
وی افــزود: باید اندیشــه ها و نگهداری ســنتی 
را ماننــد جامه ای مندرس به دور انداخت، با 
این شــیوه های ســنتی »ماشــین آالت، ثرروت 
ملی« فقط  شعار است و ما در واقع ثروت های 
در  ماشــین  تولیــد  می دهیــم.  هــدر  را  خــود 
نگهــداری  و  بــرداری  بهــره  ج،  خــار یــا   ایــران 
کــه ما نه  کدام موضوع مســتقلی هســتند  هــر 
در بهره برداری و نه در نگهداری درست عمل 
که در زمینه ماشــین آالت  نمی کنیم. تحوالتی 
در ایــن ســال های اخیــر اتفــاق افتاده شــامل 
ورود ســخت افزارهــای الکترونیکــی، رادارها و 
مجموعه فن آوری اطالعــات و ارتباطات بوده 
تــا حــد زیــادی  اســت. ماشــین های امــروزی 
ماشــین های  دارنــد.  را  خــود  کنتــرل  تــوان 
گی هــای متعددی دارنــد از جمله  امــروزی ویژ
ماهــواره ای،  پایــش  قابلیــت  هوشــمندی، 
بــودن،  اقتصــادی  فــروش،  از  پــس  خدمــات 
ایمنــی، توجــه بــه محیط زیســت و... اســت. 
متأســفانه مــا بــه طبیعــت بــی توجه هســتیم 
H و S که بیشــتر به  HSE مخصوصــا در زمینــه

توجه داریم.
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در  کــرد:  تصریــح  انصاف پــور  مهنــدس 
مــورد خدمــات پــس از فــروش انتظــار داریــم 
شــرکت های فروشــنده ماشــین در ســه بخش 
خدمــات قبــل از فــروش )مهندســی فــروش( 
و خدمــات پــس از فــروش )گارانتــی و وارانتــی( 
دهــد. در خدمات قبل از فروش فروشــنده در 
شــکل مشاور ظاهر خواهد شــد و بهره برداری 
و نگهــداری از همین بخش و انتخاب درســت 
بــه  بایــد  گارانتــی  شــروع می شــود. در دوران 
خریــدار ماشــین آمــوزش داده شــود و تعــداد 

ساعات آموزش در قرارداد ذکر شود. 

مهنــدس	بطحائی	مدیرماشــین	آالت	شــرکت	
 پرلیت	نیز	درباره	»تجهیزات	و	attachmentهای
میــالدی   1970 از  کــرد:  عنــوان	 نویــن«	
ســازنده  کمپانی هــای  طراحــی  واحدهــای 
ماشــین آالت با توجه به ســاختار ماشین های 
بــه فکــر ســاخت ماشــین های چنــد   عمرانــی 
 منظوره افتادند. هر ماشینی نیروی محرکه ای
کــه  بــا تکنولوژی هایــی  و  بــرای حرکــت دارد   
متناســب نیاز ماشــین اســت می توانــد آن نیاز 
کند. یک ماشــین می تواند چندین  را برطرف 
ماشــین های  بــه  دهــد.  انجــام  هــم  بــا  را  کار 
کت می تــوان 57- امــروزی بــه خصوص بــاب 
کرد. در دنیای حاضر بیل   60 ملحقــات اضافه 
در حــال جایگزینــی بــه جــای همه ماشــین ها 
است. با توجه به 5 درجه آزادی بیل می توان 
در فضــای ســه بعدی به نقاط دلخواه رســید. 
کــه قابلیت  کرد  گــر بتــوان تجهیزاتــی طراحی  ا
نصــب روی بیــل را داشــته باشــد می تــوان از 

خرید ماشین های دیگر بی نیاز شد.
وی در ادامــه به ذکر مثال هایی درباره افزودن 
کرد و  الحاقات به ماشــین های عمرانی اشــاره 
که  افزود: ماشــین های موبایل به وجود آمده 
در محــل بهره برداری نصب و بعد از اســتفاده 
برچیــده می شــوند. بیــل مکانیکی بــا 5 درجه 
آزادی و تعــادل بــاال می توانــد جوابگــوی نیــاز 

لیفترینــگ،  آن  روی  می تــوان  و  باشــد  مــا 
کــرد و از ایــن  سنگ شــکن، ســرند و... اضافــه 
کارایــی چنــد ماشــین و بــا هزینــه  ماشــین بــا 
کــرد. مهندســی ماشــین آالت  کمتــر اســتفاده 
از  کــه  مــی رود  ســمتی  بــه  جدیــد  دنیــای  در 
کار در یک  تجمیــع ماشــین آالت بــرای انجــام 
نقطــه جلوگیری شــود و بــه طور مجــزا از هم و 
کار تجهیــزات نصب و مورد  متناســب با محل 

گیرد.  بهره برداری قرار 
وی درباره طراحی و ساخت الحاقات ماشین ها 
از جمــه بیــل مکانیکــی توضیحاتی ارائــه داد و 
گفــت: باید فرهنگ اســتفاده از ماشــین عوض 
کارگاهی حتما بولدوزر  شود. الزم نیست در هر 
و لودر باشــد. امروزه به ایــن نیازها جواب های 
مناســبی بــا طراحــی داده شــده اســت. وی در 
ادامــه بــه الحاقــات نویــن در ماشــین ها مانند 
کاتر، و....  چکــش، قیچی، اره ها، ویبــره، درام 

کرد. اشاره 

صنــف	 نماینــده	 کلیــان	 کا یاســر	 مهنــدس	
نیمــه	 و	 ســنگین	 ماشــین	آالت	 فروشــندگان	
ســایپا	 رسمی	شــرکت	 نماینــده	 و	 ســنگین	
کــرد:  عنــوان	 کنفرانــس	 ایــن	 در	 نیــز	 دیــزل	
و  نقــل  و  حمــل  نــاوگان  نوســازی  پیگیــری 
ماشــین آالت عمرانی برای ما اهمیت داشت. 

هزینه ماشین های فرسوده و خواب آنها برای 
شــرکت ها زیــاد اســت و عموما با نوســازی این 
مشکل مرتفع می شود. آموزش اپراتورها مهم 
اســت و ما ســعی داریم بــه اپراتورهــا اطالعات 
ارائــه  محصــول  تحویــل  زمــان  در  روزی  بــه 
دهیــم و حتی آموزش هــای ادواری در صورت 
درخواســت ارائه دهیم. بخشی از هزینه هایی 
که بــرای نگهداری و خرابی صرف می شــود به 
دلیــل عــدم اطــالع اپراتورهــا اســت. ما ســعی 
داریــم بــا توافق مدیــران شــرکت ها اپراتورها را 
کنیم تا طــول عمر  هــر چنــد مــاه یکبــار بــه روز 
درصــد   38 بــه  قریــب  شــود.  زیــاد  خودروهــا 
کامیون هــا به دلیل بــی اطالهی  خرابی هــا در 
گــر ایــن میــزان 10درصد  اپراتورهــا اســت. امــا ا
که آمــوزش رایگان  هم باشــد بــا توجه به ایــن 
اســت می توان جلوی این 10درصد خرابی را با 

گرفت. آموزش 
وی افــزود: در دوران مشــکالت اقتصــادی مــا 
کردیم شــرایط فروش را برای شــرکت ها  ســعی 
کنیم، و حتی با قراردادن اقساط یک  تسهیل 
کرده ایم تا انشاءاهلل به  ســاله خرید را تســهیل 

پویایی اقتصادی مجدد برسیم.

بازاریابــی	 مدیــر	 عطایــی	 محمــد	 مهنــدس	
دربــاره	 ماشــین	 دلتــاراه	 شــرکت	 فــروش	 و	
کــرد: عنــوان	 نیــز	 شــرکت«	 ایــن	  »خدمــات	

کمال	بطحائی	 مهندس	
مدیرماشین	آالت	

شرکت	پرلیت

مهندس	انصاف	پور	
مدیرعامل		

کیمیافن	آور	آریا	 شرکت	

مهندس	محمد	عطایی	
مدیر	بازاریابی			و	فروش
		شرکت	دلتاراه	ماشین

کلیان	نماینــده	صنف	 کا مهنــدس	یاســر	
فروشندگان	ماشین	آالت	سنگین	و	نیمه	

سنگین	و	نماینده	رسمی		سایپا	دیزل
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 بیــش از 40 ســال قبــل ماشــین آالت وارد 
کشور ما شــد اما نوسازی آنها ممکن نشد 
و شرکت ها به ناچار با ناوگان ماشین آالت 
پیــر مواجــه شــدند. بــرای حــل ایــن امــر 
کــرد، یــا با  می تــوان ماشــین ها را اســقاط 
کشورهای دیگر ارسال  بازســازی آنها را به 
ماشــین ها  بازســازی  بعــدی  روش  کــرد. 
کــه بــه نظــر مــا بازســازی بــه صرفه  اســت 
کشور  که بازسازی مطلوب در  نیســت چرا 
کیفیت  گران اســت و قطعات با  ما بســیار 
در دسترس نیست. عالوه بر این بازسازی 
ضریــب ریســک دارد و معلــوم نیســت در 
کهنــه به  کنــار هــم بــودن قطعــه جدیــد و 
چه نتیجه ای منجر شــود. توقف ماشــین 
هــم در بازســازی دردســرهای مخصــوص 
که  خود را دارد. اما درباره نوســازی بحثی 
مــورد توجه قــرار می گیرد بحــث برندهای 
تولیــدات  و  چینــی  تولیــدات  خارجــی، 
وطنی  اســت. مــا معتقدیم ماشــین های 
ماشــین های  بــا  می توانــد  داخــل  تولیــد 
کننــد و راندمانــی معادل  خارجــی رقابــت 
بــا آنهــا داشــته باشــند. مــا تــوان ســاخت 
کیفیت برند  ماشــین آالت را تا 88 درصــد 
خارجی و با یک سوم قیمت آن را داریم و 
کار خود به همراهی شما نیاز  برای توسعه 
گــر این همراهــی به چالش  داریــم. حتی ا

کشیدن ما باشد. 
خــود  خــاص  ماشــین  پروژه هــا  بعضــی 
اعــالم  بــاره  ایــن  در  مــا  و  می خواهــد  را 
آمادگــی می کنیــم. مــا شــرکت های بــزرگ 
و توانمنــدی مانند شــرکت هپکــو داریم و 

فقط اطمینان و باور شما را الزم داریم. 

مهنــدس	 کنفرانــس	 ایــن	 اختتامیــه	 در	
مصطفی	زاده،	عضو	هیات	مدیره	و		رئیس	
کرد:  کمیســیون	ماشــین	آالت	نیز	عنــوان	

 

 در این کنفرانس بحث های مختلفی مانند 
بهره برداری، نگهداری و ساخت   و اقتصاد 
کــه همــه آنها نشــان  ماشــین مطــرح شــد 
می داد  در 40 سال گذشته دید دنیا نسبت 
گر  کاربــرد آن  عوض شــده و ا بــه ماشــین و 
ارتبــاط ما با جهان تنظیم نشــود یکباره با 
تکنولوژی جدیدی مواجه خواهیم شد که 
اطالعی از آنها نداریم لذا از متخصصان این 
امــر دعوت می کنــم در بحث ماشــین آالت 
کننــد  بیشــتر وارد شــوند و خــود را آمــاده 
جدیــد  تکنولوژی هــای  بــا  برخــورد  در  تــا 
ماشــین آالت کمیســیون  نشــوند.   شــوکه 
کــه از تشــکیل آن  ســندیکا طی یک ســال 
می گــذرد فعالیــت زیــادی داشــته اســت از 
جملــه هر ســه ماه یکبــار، فصل نامــه ای را 
که شما  درباره ماشین آالت منتشر می کند 
عزیــزان را بــه خواندن آن دعــوت می کنم. 
کنفرانس توانسته ایم به  که در این  همین 
عنــوان تولیدکننده، واردکننده، فروشــنده 
گفتگو بنشــینیم  کننده با هم به  و مصرف 
دریچــه بزرگی بــرای همراهــی و همکاری و 
رســیدن به نقطه توافق است. امیدوارم از 
کافــی را برده باشــیم و با  این جلســه بهــره 
ج  که ارتبــاط ما با جهان خار توجــه به این 
کنندگان  در حال بهتر شدن است از تولید 
داخلــی  تقاضــا دارم تــالش نمایند ســطح 
تولیــدات خود را ارتقــاء داده و قابل رقابت 

با مشابه وارداتی آن بکنند. 
کنفرانــس از حاضران   بعــد از قدردانــی دبیــر 
مدرســان  از  تقدیــر  مراســم  پایــان  در  و 
دوره هــای آموزشــی ماشــین آالت بــا حضــور 
مهندس محمــود مصطفــی زاده، مهندس 
دانشــگاه  اســتاد  مرتهــب  محمدمهــدی 
صنعتی شریف، و مهندس محمد غنی زاده 
برگــزار شــد و لوح هــای تقدیــری به 17 تــن از 
مدرســان دوره هــای آموزشــی ماشــین آالت 

اعطا شد.
 

بــود:	 زیــر	 شــرح	 بــه	  اسامی	تقدیرشــدگان	
دکتــر	علیرضــا	مســعودی،	دکتــر	محمــد	ترکی،	
 مهندس	سید	کمال	بطحائی،	مهندس	حسین
	انصاف	پور،	مهندس	هادی	بهرامی،	مهندس	
عمرانــی،	 محمــد	 مهنــدس	 فزونــی،	  میــالد	
مهنــدس	 عبدالحمیــدی،	 مجیــد	 مهنــدس	

الکســاندریان آرمــن	 مهنــدس	 یکتــا،	 بهــادری	  حســن	
	مهنــدس	محمــد	ابطحــی،	مهنــدس	ماهــان	هرمــزی،	
عبدالصمــد	 مهنــدس	 نخســتین،	 فرشــاد	 مهنــدس	
مهنــدس	 رســتمی،	 محمدرضــا	 مهنــدس	 محمــدی،	

ابراهیم	فتاحی،	مهندس	سینا	مطهری
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کشــور در شــرایطی قرار ندارد  امروز بحران آبی 
کــه بخواهیــم بــه دنبــال مقصــر آن بگردیم؛ در 
کنونی راهــی جز همفکری بــرای عبور  شــرایط 
از ایــن بحران نخواهیم داشــت؛ در عین حال 
بــه دنبــال راه حــل  ایــن مشــکل نبایــد  بــرای 
کرد.  گشــت و بایــد روش هــای مختلف را اجــرا 
کوتاه مدت  ابتــدا بایــد تمرکز را بــر راهکارهــای 
مرحلــه  ایــن  در  کــه  داد  قــرار  اجراشــدنی  و 
فرهنگ ســازی و مدیریت منابــع آبی در حوزه 
زمینــه  در  دارد؛  قــرار  اولویــت  در  کشــاورزی 
کشــاورزی عــالوه بــر مدیریــت منابــع آبــی باید 
که آب  کشــاورزی را  تولیــد برخــی محصــوالت 
کرد.  زیادی برای آنها صرف می شــود، متوقف 
بــا وجود روشــن بودن بحــران آب، متأســفانه 
کــه بــه راحتــی می توانــد اجرا  بــه این مســائل 
شود بی توجهی می شود. اینکه منتظر اجرای 
ح های بزرگی مانند انتقال آب بمانیم فقط  طر
زمــان را از دســت داده ایــم. دربــاره پروژه های 

بایــد مســائل مختلفــی را در  انتقــال آب هــم 
گرفت. به طور مشــخص بــرای انتقال آب  نظر 
کشــور،  از حــوزه ای بــه حــوزه دیگــر در داخــل 
کــرد و برای آن برنامه ریزی  کار مطالعاتی  بایــد 
که انتقال آب  مشــخص داشت. با این رویکرد 
از اســتانی به استان دیگر موجب بروز خشکی 
کننده نشود؛  و تشــدید مشکالت اســتان اهدا
امــا در پروژه هایــی بزرگتــر ماننــد انتقــال آب از 
منابــع دریایــی به فــالت مرکــزی هم بــا وجود 
ح ها را اجرا شــدنی و نسبتًا  کلیت این طر آنکه 
مثبــت ارزیابی می کنم، معتقدم در این زمینه 
می تــوان فقط روی انتقال آب از دریای عمان 
کرد. انتقال  کشور حساب  به استان های مرکز 
از  را  مشــکالتی  می توانــد  خــزر  دریــای  از  آب 
ُبعــد زیســت محیطی بــرای ما به همــراه آورد و 
کشــورهای حاشــیه خــزر مواجــه  بــا مخالفــت 
شــود. انتقــال آب از خلیج فارس هــم با توجه 
منطقــه  کشــورهای  ســایر  برداشــت های  بــه 

می توانــد مســائل خــود را داشــته باشــد؛ امــا 
دربــاره دریــای عمــان هــم نیازمنــد مطالعــات 
کرد  بیشــتر هســتیم. در این زمینه بایــد توجه 
کلی پروژه ای زمان بر  پــروژه انتقال آب به طــور 
اســت و از زمــان آغاز تــا اجرائی شــدن، فاصله 
که نباید آن را از دست داد.  زیادی وجود دارد 
کشــور  نباید منتظر بمانیم آب را از دریا به مرکز 
کنیــم؛ بیــش از آن باید بــه وفاق همه  منتقــل 
جانبه در مقابله با بحران آب برســیم، در عین 
حــال نبایــد انتظار داشــت دولت این مشــکل 
کند. بهتر اســت به  را بــه تنهایــی حــل و فصل 
جــای دعــوا و تنش، به همفکــری برای عبور از 
بحــران آب روی بیاوریم. برخــالف آنکه برخی 
گذشــته و امکان عبور  کار  کار از  معتقدند دیگر 
از ایــن بحران وجــود ندارد. معتقــدم با وجود 
آنکــه در شــرایط ســختی قــرار داریــم، می توان 
بــا مدیریت صحیح و انســجام همــه جانبه، از 

کرد. بحران عبور 

دبیرکل فدراسیون صنعت آ ایران اعی مهندس فریدون خ

بحران آب؛ نیازمند وفاق همگانی
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مهندس سیامک مســعودی متولد سال 1341 
غ التحصیل  رشته مهندسی عمران  تهران و فار
از دانشــگاه علــم و صنعــت )1367( اســت.  وی 
کار خود را در دوران دانشــجویی شروع نموده و 
در ســال 1369 شــرکت ســازور تهران را که زمینه 
فعالیــت آن آب و ابنیــه بود تاســیس و به مدت 

23 سال مدیر عامل آن بوده اند. 
مهنــدس مســعودی در حال حاضــر مدیرعامل 
شرکت فالر و عضو هیات مدیره و  رئیس کمیسیون 
قوانین و مقررات سندیکای شرکتهای ساختمانی 
کمیسیون  ایران هســتند و به عنوان رئیس این 
در پیشــبرد اهداف ســندیکا قدمهای موثــری را 
برداشــته اند.  برای اطالع از نقطه نظرات ایشان 
کــه خوانــدن آن را  مصاحبــه ای ترتیــب داده ایم 
 بــه خواننــدگان محترم ماهنامــه پیــام آبادگران 

توصیه  می کنیم.

  ضمن	تشکر	از	فرصتی	که	در	اختیار	نشریه	
گر	موافقید	این	گفت	وگو	 آبادگران	گذاشــتید،	ا
را	بــا	مــروری	بر	پیشــینه	شــرکت	تان	آغاز	کنیم	
و	پــس	از	آن	به	ایــن	نکته	بپردازیم	که	چگونه	
تجربــه	و	تخصص	تان	را	برای	هدایت	امور	این	

شرکت	به	کار	گرفته	اید؟	

شــرکت فالر در ســال 1359 تاسیس شده و بنده 
از چند ســال قبل تا کنون سهامدار، عضو هیات 
مدیــره و مدیرعامــل آن هســتم. شــرکت فــالر در 
رشــته های مختلفــی فعــال بــوده و پروژه هــای 
متعددی را به سرانجام رسانده است که می توان 
برای نمونه ترمینال و برج مراقبت فرودگاه یاسوج، 
مخــازن آب بــزرگ بتنی 30 تــا70 هزار مترمکعبی 
اصفهان- یزد -زاهدان، گالری انحراف سد کالن 
مالیر، تصفیه خانه آب کاشان، ساختمان اداری 
جهاد کشاورزی استان قم، عالج بخشی سد دز، 
تونل انتقال آب گالب اصفهان، پل آزادراه ساوه- 

همدان، و ... را نام برد. 
این شــرکت در دو رشــته آب و ابنیه رتبه 1 دارد و 
در این زمینه ها فعال است، هم چنین   در زمینه 
فعالیــت بازرگانــی مبــادرت بــه اخــذ نمایندگــی 
و  تجهیــزات  خصــوص  در  خارجــی  شــرکتهای 
کاالهــای مرتبط با پیمانــکاری باالخص مرتبط 
بــا تونل ســازی نمــوده اســت. در حــال حاضــر 
کشــورهای  از  نمایندگــی انحصــاری 7 شــرکت 
که  کره جنوبــی، و چیــن را دارد  آلمــان، ایتالیــا، 
اصلی ترین و مهم ترین آنها نمایندگی انحصاری 
فروش و خدمات پس از فروش T.B.M شــرکت 
کــه شــرکتی  کانــادا( اســت   LOVAT( L.N.S.S

چینی-کانادایی است. 
شــرکت فالر بــه عنوان یــک پیمانــکار GC قصد 
توسعه فعالیت های خود در زمینه های ابنیه، 
ســازه هــای آبــی، تونــل ســازی، مجتمــع های 
کــه توســعه  مســکونی، ورزشــی و غیــره را دارد 
فعالیــت هــای بازرگانــی مرتبــط نیــز در همیــن 
، EPC چــار چوب قــرار دارد . اجرای پــروژه های 

 پــروژه های برون مرزی، همکاری با شــرکتهای 
خارجی در پروژه های داخلی از اهداف جدی و 

برنامه ریزی شده شرکت هستند.

کــه	در	بخش	   شــما	بــه	عنــوان	متخصصی	
خصوصــی	و	پیمانــکاری	فعالیــت	داریــد	چــه	
برداشــتی	از	موانع	پیــش	رو	در	عرصه	اجرایی	
و	عمرانــی	داریــد؟	این	موانع	و	دشــواری	ها	در	
میــان	شــرکت	های	بــزرگ،	متوســط	و	کوچک	

چه	تفاوت	هایی	دارند؟	
به نظر من برخی موارد چالش هســتند و برخی 
دیگر مشکل. چالش لزومًا قرار نیست رفع شود 
و شــاید الزم باشــد با آن تطبیق یافت . مشــکل 
کوشــید و  کــه بایــد در حل آن  آن چیــزی اســت 

قاعدتًا راه حل دارد. 
به نظر من مهم ترین چالش پیمانکاری در حال 

اری بدونهیچتردیدیتوسعهازمسیرواگ
رد کارهابهبخشخصوصیمیگ

های ساختمانی ایران   گفت وگو با   مهندس  سیامک مسعودی     رئیس کمیسیون قوانین و مقررات سندیکای شرکت های ساختمانی ایران   
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حاضر نبود نقدینگی و کم بودن سهم تخصیص 
وجــوه عمرانــی از بودجه دولت اســت. برنامه و 
نــگاه دولت نیز تغییر وضعیت در تامین بودجه 
پروژه های عمرانی است. دولت بودجه ای برای 
این کار و برنامه ای برای تامین آن ندارد یا الاقل 
وجــه غالــب اینگونه اســت . هــم برنامــه دولت 
و هــم نــگاه دولت به ایــن موضوع عوض شــده 
اســت. معــاون اول محترم رئیــس جمهور بارها 
کــه برنامه ای بــرای تامین مالی  کرده اند  اعــالم 
پروژه ها از محــل بودجه دولتی ندارند و باید به 
سمت روش های جدید تامین سرمایه و منابع 
برای پروژه های پیمانکاری حرکت کرد. در واقع 
گر دارد در  دولــت برنامه ای در این باره نــدارد و ا

مورد پروژه هایی معدود است. 
چالــش تغییــر منابــع مالــی ، مهمتریــن نقطــه 
عطف پیمانکاری در دهه های اخیر است. این 
یــک چالش اســت و پیمانــکاران ناچارنــد آن را 
کنند، و قاعدتًا طی یک پروســه  چــاره اندیشــی 
کنون شــروع  کــه ا چنــد ســاله اتفــاق مــی افتــد 
شــده و در حال تحقق اســت و پیمانکاران را به 
کند . پس  گزیر می  تولد یا شــکل گیری جدید نا
از رویارویــی با این چالــش، صنعت پیمانکاری 
پوســته قدیــم خــود را می انــدازد و پوســتی نــو 
برمی گزینــد. و شــرکتهای پیمانــکاری چــاره ای 
جز همســویی با این تغییر ندارند. در این مورد 
کوچک بــا وجود  کــه شــرکتهای  بدیهــی اســت 
گرفتاری بیشــتری  کمتر با  تجهیــزات و ســرمایه 
مواجه خواهند شد، و شرکتهای بزرگ از قدرت 

تطبیق باالتری برخوردارند.  
مهم تریــن مانــع در رویارویــی با چالــش جدید، 
که شــروع شــده و  وجود پروژه های بزرگی اســت 
کاره  اند. در مورد این پروژه ها برنامه اولیه  نیمه 
انجــام آنها با منابع دولتی بــوده و پیمانکاران با 
 این پیش فرض قبول تعهد کرده اند. پروژه هایی 
 کــه جمــع اعتبــار ریالــی مــورد نیــاز آنهــا از جمــع 
کشــور بیشتر است و  چند ســال بودجه عمرانی 
گرفتاری مربوط به آنها برای دولت مستلزم  رفع 
کاری ســنگین، پیچیــده و ظریف  اتخــاذ ســاز و 
گذاری پروژه های  است. دولت گام هایی برای وا
 نیمــه تمــام و تدویــن آئیــن نامــه آن برداشــته 
کــه مــی توانــد در ایــن مســیر بســیار موثر  اســت 
گفته نماند که این تدابیر و تدوین آئین  باشد. نا
نامــه مزبور حتمــًا باید با نظر و مشــارکت بخش 
خصوصی و پیمانکاران فعال در این حوزه باشد 
که در فضای واقعی تعریف شود. جذب همراهی 

بانکها و موسسات مالی در این زمینه می تواند 
بسیار راهگشا باشد. 

در ایــن شــرایط دولــت الاقــل می توانــد برخــی 
مشکالت پیمانکاران از جمله قوانین و نحوه اخذ 
مالیات ، مالیات بر ارزش افزوده، حق بیمه تامین 
اجتماعی و ... را با تدبیر و اراده حل کند که مورد 

انتظار جدی سندیکاهای پیمانکاری است. 

کــدام	دســته	از	مشــکالت	مربــوط	 رفــع	   
بــه	رونق	بخــش	خصوصــی،	می	تواند	شــما	و	

شرکتتان	را	در	موفقیت	بیشتر	یاری	برساند؟
کــه  بخــش خصوصــی و مشــخصًا پیمانــکاری 
گذشــته  ســال  چنــد  در  ماســت  بحــث  مــورد 

آســیب جــدی از رکــود و توقــف پروژه هــا تحمل 
کرده اســت. وضعیت تجهیزات و ماشــین آالت 
گردش مناســبی  مناســبی نــدارد ، بنیــه مالی و 
نداشــته اســت. برای رفع این مشــکل و آسیب 
گذار  ناشــی از آن، دولــت می تواند در یــک دوره 
چند ساله با سیاستی حمایتی بخش خصوصی 
را از وضعیــت رکــود و ضعــف به ســمت تقویت و 
کند. ایــن سیاســتهای حمایتی  قــوت هدایــت 
گذاری  می توانــد به صــور مختلفی و از جملــه وا
کشــورها برای نوسازی  ارز بلوکه شــده در برخی 
تجهیزات و ماشین آالت، مساعدت و همکاری 
در تســویه وامهــای بانکــی، اعطــای تســهیالت 
و اعتبــارات جدیــد بــه پیمانــکاران و پروژه های 
کمک به این حرفه در تامین ســرمایه  ایشــان و 

برای انجام پروژه ها باشد .
کار متناســب  که  پیمانــکاران چند ســال اســت 
بــا ظرفیت های خــود نکرده انــد و همین امر به 
ضعیف شــدن بنیه آنهــا، خواب ماشــین آالت، 
کم شدن گردش مالی و نقدینگی آنها انجامیده 
اســت. حمایــت الزم اســت تــا روی پــای خــود 
بایستند، تقویت شــوند و به روال زندگی عادی 
برگردنــد و بتواننــد بــه عنوان بخــش خصوصی 
گر موضوع نقدینگی حل  توانمند ظاهر شوند. ا
شــود و بخــش خصوصــی تقویــت شــود، بســتر 
مناســب مهیــا شــده و اهــداف دولت در مســیر 

جدید محقق خواهد شد.
 

  تجربه	شــما	چــه	می	گوید؟	آیــا	اصلی	ترین	

پیمانکار	:	شرکت	فالر 	 	 	 گالب	اصفهان	 تونل	آبرسانی	

مالــی منابــع	 تــــــــغییر	 چالــش	 	 
	پــروژه	های	عمرانــی		مهمترین	
نقطه	عطف	پیمانکاری	در	دهه	
هــای	اخیر	اســت			و	پیمانکاران	
گزیرنــد		آن	را	چــاره	اندیشــی	 نا

کنند.
پس	از	رویارویــی	با	این	چالش،	
 صنعت	پیمانکاری		پوسته	قدیم
 	خــود	را	مــی	اندازد	و	پوســتی	نو

	بر	می	گزیند	.
 شــرکتهای	پیمانکاری	چاره	ای	
جز	همسویی	با	این	تغییر	ندارند
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مســائل	تان	مربوط	به	مشکالت	داخلی	مثل	
کمبود	سرمایه	و	تجربه،	ضعف	نیروی	انسانی	و	
تخصص،	و	ضعف	مدیریت	می	شود	یا	عوامل	
بیرونی	مثل	رکود،	تحریم	ها،	کمبود	نقدینگی	و	
گردش	مالی	در	کشور،	مقررات	و	قوانین	دست	
گریز،	نبــود	رقابت	 کارفرمایــان	قانون	 گیــر،	 و	پا

واقعی	و	...	مسئله	اصلی	هستند؟
ایــن  در  پیمانــکاری  مشــکالت  اصلی تریــن 
ســالهای اخیــر ضعف مدیریت، دانــش و تجربه 
نبوده است، البته شرکتهای پیمانکاری بعنوان 
گزیــر بایــد اســتفاده از روشــهای نویــن  یــک نا
مدیریت را در برنامه خود قرار داده تا بتوانند به 
توســعه مورد نظر برســند. ولی مشــکالت اصلی 
خــارج از صنف بوده اند. عواملی مانند تحریم و 
به طبع آن کمبود بودجه در ایجاد شرایط فعلی 
که شــاید خــارج از اراده  بســیار موثر بوده اســت 
دولت بوده است و نمی توانسته آنها را به فوریت 
که  کند ، اما بخشــهایی هم وجود داشــته  حل 
دولت قادر به حل آنها بوده است مانند برخورد 
گریز، نبــود رقابــت واقعی،  کارفرمــای قانــون  بــا 
بی عدالتی هم در قانون و هم در نحوه اخذ انواع 
مالیات  و حق بیمه که دولت می توانسته تدابیر 

کار را  کند اما ایــن  مناســبی در ایــن مــورد اتخاذ 
که تحریمها  نکرده است. متاسفانه در شرایطی 
امــان  رکــود  و  نامناســب  اقتصــادی  شــرایط  و 
شــرکتهای پیمانــکاری را بریــده بــوده و هســت 
دولــت هــم اجــازه داد ایــن عوامل آســیب های 

مضاعفی به این شرکتها وارد کنند. 

  آیــا	در	فعالیت	خود	با	رقابت	های	ناســالم	
نبــودن	 قاعده	منــد	 از	 ناشــی	 هزینه	هــای	 و	
آیــا	 فعالیت	هــای	عمرانــی	مواجــه	هســتید؟	
رقبــای	رانــت	دار	مثل	شــرکت	هــای	خصولتی	
فعالیــت	شــما	و	رقیبــان	بخــش	خصوصــی	را	

دچار	مضیقه	کرده	اند؟
بــا  خصوصــی  پیمانــکاران  ناعادالنــه  رقابــت 
پیمانــکاران دولتــی، شــبه دولتــی، نهادهــای 
عمومــی، بنیادهــا و غیره بحــث روز پیمانکاری 
است. در این خصوص صرفا قیمت پیشنهادی 
مرز بی عدالتی را روشن نمی کند بلکه بی عدالتی 
بخــش  پــروژه  پیشــبرد  در  کــه  اســت  ایــن  در 
خصوصــی از امکانــات محــدود شــخصی خــود 
اســتفاده می کننــد و در مقابل آنهــا از امکانات و 
مساعدتهای دولتی و نهادی استفاده می کنند. 

اما نتیجه این بی عدالتی چیست؟ طی سالهای 
خصوصــی  بخــش  پیمانــکار  شــرکتهای  آتــی 
کوچک، کم رنگ و یا حذف می شوند و اثرگذاری 
آنهــا در چرخه اقتصــادی از بین می رود. نتیجه 
گذار  که این عرصــه به شــرکتهایی وا ایــن اســت 
کــه از بودجــه خــود شــرکت و بــا قبول  می شــود 
ســود و زیان و ریســک از محل منابع خصوصی 
گود فعالیت نشــده اند و  و متعلــق به خــود وارد 
مسئولیت سود و زیان را شخصا بر عهده ندارند.

گر قرار بود کار دولتی و امانی و انتقال سود و زیان  ا
کشورهایی  به دولت پاســخ توسعه باشــد همه 
گذشــته در برنامه  کــه این روش را در دهه های 
که  داشــته اند، توســعه یافتــه بودنــد. در حالی 
کار را به بخش خصوصی  کــه  تمــام کشــورهایی 
سپردند  تا به دلیل انگیزه رقابتی موجود در آن 
بهتریــن راهــکار را بــرای انجام پروژه هــا انتخاب 

کنند به توسعه رسیده اند. 
متاســفانه رقابــت ناعادالنــه بــه حــذف بخــش 
خصوصــی، انحصــار دولــت و بازگشــت به منزل 
که در  کســانی  که همه  اول می انجامد در حالی 
برنامه ریزی توســعه نقــش دارند، اذعــان دارند 
کارها به  گذاری  که بی تردید توســعه از مســیر وا

بخش خصوصی می گذرد. 

  بــه	نظــر	شــما	گفت	وگــوی	دولــت	و	بخش	
خصوصــی	که	در	ســال	هــای	اخیر	بــه	صورت	
نهادی	در	آمده	است	چه	دستاوردی	داشته،	

آیا	کمکی	به	بهبود	اوضاع	داشته	است؟
شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی که در 
اتاق بازرگانی به عنوان متولی امر برگزار می شود، 
ابزار و بســتر مناســبی برای حل مشکالت است 
ولی به خودی خود مشــکل را حل نمی کند. در 
واقع بســتر مناســب برای حل مشکالت بخش 

خصوصی فراهم شده است.
فعالیت های زیادی در این زمینه صورت گرفته اما 
غالبا نتایجی نداشته چون اراده جدی برای انجام 
یــا رفع مشــکالت و بی عدالتی ها وجود نداشــته 
اســت. از این رو می توان گفت بستر بوجود آمده 
کفایت نمی کند و حتما باید بــا اراده و عمل  ولــی 
آمیخته شود. ما خیلی موارد را از طریق سندیکا 
بــه این فضــا برده ایم از جمله مالیات مســتقیم، 
مالیــات ارزش افزوده و اخیراً موضوع اوراق خزانه 
کــه هنوز به نتیجه نرســیده اند. به هــر حال باید 
بستر مناسب و دموکراتیک وجود داشته باشد تا 

عملکردها هم به نتیجه برسد.
											پیمانکار:	شرکت	فالر 	 	 	 کرج)در	حال	احداث(	 ورزشگاه	
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پایش تحقق مواد متعدد قانون بهبود مســتمر 
کثر اســتفاده  کار و قانــون حدا کســب و  فضــای 
از خدمــات بخــش خصوصی توســط این شــورا 
کسب  می تواند تاثیر بســزایی در توسعه فضای 
کار بخش خصوصی داشــته باشد. قوانینی با  و 

روح مثبت که در انتظار عملی شدن هستند.
گر چند سال گذشته را مرور کنیم می بینیم که  ا
در شرایط رکود اقتصادی که بسیاری از متولیان 
تامیــن  و  دارایــی  جملــه  از  نظــام  درآمدزایــی 
اجتماعی هم با رکود مواجه شده بودند به این 
که به  بخش از مشتریان خود یعنی پیمانکاران 
دلیل شفافیت ســاختاری در دسترس تر بودند 
کردند مشکالت  نگاه مثبتی نداشــتند و ســعی 
کننــد و از مطالبــه  آنهــا رفــع  خــود را از محــل 
بیشــترین وجــوه بــا روشــهای مختلــف پرهیــز 
نکردنــد. غافل از اینکه این شــیوه شــاید بتواند 
کوتاه مدت حل  مشــکالت این دستگاهها را در 
کند اما در دراز مدت به اعتماد بخش خصوصی 
 بــه دولــت و منافــع ملــی لطمــه اساســی وارد
 می کند . این روند به تضعیف بخش خصوصی 
دامــن زده و بــه حــذف آن می انجامــد و مســیر 

توسعه را منحرف می کند. 

که	شرایط	موجود	به	سمت	   آیا	امید	دارید	
گــر	 شــرایط	مطلــوب	تغییــر	وضعیــت	دهــد؟	ا

امیدوارید	الزامات	این	تغییر	چیست؟
کــه در صحنــه بین المللی و  حتمــًا. بــا اتفاقاتــی 
سیاســتهای نفتی توســط دولت آقــای روحانی 
که اوضــاع اقتصادی  اتفــاق افتــاده امید داریــم 
بهتر شود. یعنی شدنی است و الزامات این تغییر 
عبارتند از بستر مناسب، اراده جدی و همفکری 
و تعامــل با نماینــدگان بخش خصوصــی. برای 
محقق شــدن هر اراده ای تدبیر الزم است و این 
تدبیــر برای توســعه از تفکــر جمعــی نمایندگان 

بخش خصوصی و مسئوالن برمی آید.

ســندیکای	 عضــو	 عنــوان	 بــه	 شــما	    
بــه	 نگاهــی	 چــه	 ســاختمانی	 شــرکت	های	
فعالیت	این	نهاد	دارید؟	توقع	تان	چیســت	،	
آیا	ظرفیت	هایی	وجود	دارد	که	بتوان	آن	ها	را	

برای	موفقیت	بیشتر	سندیکا	فعال	ساخت؟
گر به بخش خصوصی در مســیر توســعه اعتقاد  ا
داریم و رشد و توسعه بخش خصوصی و تقویت 
آن را بــرای منافــع ملی و توســعه اقتصــادی الزم 
می بینیم، باید بدانیم حفظ و تقویت سندیکای 

 شرکتهای ساختمانی ایران به عنوان قدیمی ترین 
اولویــت  یــک  پیمانــکاری   نماینــده شــرکتهای 
جدی در این زمینه است و اتفاقا در سخت ترین 
دوران رســالت بیشــتری بر عهده دارد و به دلیل 
وظایف سنگین  پیش رو نیازمند همکاری، هم 
اندیشــی، کمک و مســاعدت همــه اعضای این 
صنــف از داخــل و نــگاه مثبــت دولــت از بیــرون 

اســت. در ایــن باره بــا توجه به اینکــه انتخابات 
اعضای هیات مدیره و بازرسان در شرف برگزاری 
است، همه همکاران محترم را به مشارکتی فعال 
)هــم بــه عنوان نامــزد انتخابات و هــم به عنوان 
رای دهنده( دعوت می کنم و امیدوارم با حضور 
پرشــور خود  شایسته ترین و مناسبترین ترکیب 
هیات مدیره را برای دوره بعدی انتخاب کنند. 

پیمانکار	:	شرکت	فالر 	 	 		 فرودگاه	یاسوج	

پیمانکار	:	شرکت	فالر 	 		 کشاورزی	استان	قم	 ساختمان	جهاد	
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گرفتنبودجهدرمان مخال
ازسازمانتامیناجتماعیهستیم

ندیکاو  نایب رئیس او کانون عالی انجمن های صنفی کارفرمایی ایران  ورای عالی س اردیان عضو هیات مدیره و دبیر ش مد  ع مهندس م

ح الحاق معاونت   نشســت خبری پیرامون طر
درمــان ســازمان تامیــن اجتماعــی بــه وزارت 
ســندیکای  در  آبــان   16 روز  صبــح  بهداشــت 
شــرکت های ســاختمانی ایــران برگزار شــد. در 
عطاردیــان،  محمــد  مهنــدس  نشســت  ایــن 
کانــون عالــی انجمن هــای  نائــب رئیــس اول 
کارفرمایی ایران، ناصــر برهانی رئیس  صنفــی 
کار  اســالمی  شــوراهای  هماهنگــی  کانــون 
اســتان تهــران، محمد بیات نماینــده انجمن 
کشــور و عضو پیشــین شورای  مدیران صنایع 
عالــی تامیــن اجتماعی، و دهقان کیــا نماینده 
بــه  بازنشســتگان ســازمان تامیــن اجتماعــی 
بیان دیدگاه های خــود درباره الحاق معاونت 
درمــان ســازمان تامیــن اجتماعــی بــه وزارت 

بهداشت پرداختند.
در ایــن نشســت محمــد عطاردیــان، نماینده 
کارفرمایــی  کانــون عالــی انجمن هــای صنفــی 
کرد: ســازمانی تامیــن اجتماعی  ایــران عنوان 

تغییــرات  و  شــده  تاســیس   1331 ســال  در 
ســر  پشــت  ســال ها  ایــن  طــی  در  را  مفصلــی 
ح است  کنون در آن مطر که ا گذاشته و قانونی 
در ســال 1354 به تصویب رســیده است. او با 
بیان اینکه ســازمان تامین اجتماعی ارتباطی 
گفــت: پول ایــن ســازمان از  بــا دولــت نــدارد، 
کشور تامین نمی شود. شما می دانید  بودجه 
که پرداخت می شود 23 درصد  که در بیمه ای 
کارگــران و 3 درصد  کارفرمــا و 7 درصــد آن را  را 
گــر 23 را بخــش  را دولــت پرداخــت می کنــد. ا
کــه 70 درصد پول  کنیم می بینیم  ضــرب بر 3 
کارگــران و 9 درصــد  کارفرماهــا، 21 درصــد را  را 
کنــد. بنابرایــن  را قــرار اســت دولــت پرداخــت 
اســت  ســازمانی  اجتماعــی،  تامیــن  ســازمان 
کارگــران  کارفرمایــان و  کــه 91 درصــد از پــول را 
پرداخت می کنند و 9 درصد آن از سوی دولت 

پرداخت می شود. 
عطاردیــان افزود: در حــال حاضر این 9درصد 

گرفته  تمــام اختیــارات 100درصــد را در دســت 
کرده اســت در  و بــرای ســازمان مشــکل ایجاد 
که پول سازمان تامین اجتماعی  حالی اســت 
کارفرمایان  کارگــران و  کــه  حــق الناســی اســت 
در آن ســهمی در مدیریــت ســازمان ندارنــد. 
او بــا انتقــاد از مدیریــت فعلی ســازمان تامین 
کــرد: پیــش از این بخشــی از  اجتماعــی بیــان 
مدیریت ســه جانبه در سازمان انجام می شد 
کــه در دوره دولت نهم این مســئله بهم خورد 
تامیــن  شــورای  رفــاه،  وزارت  تشــکیل  بــا  و 
در  امنایــی  هیــات  و  شــد  منحــل  اجتماعــی 
کارفرما یک  کارگر و  که  وزارت رفاه درســت شد 
نماینــده در آن دارد و ما بقی دولتی هســتند. 
گرچــه قبــال دولــت در تامین اجتماعــی اعمال 
نفوذ می کرد ولی دخالت راحت نبود ولی بعدا 
کــه تامین اجتماعی در دولت نهم به صندوق 
کمــی بعد دیــوان عدالــت آن را  تبدیــل شــد و 
کــرد بــه ســازمان تغییر نــام داد مقــداری از  رد 
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کــه دولت  بودجه ســازمان حرام شــد تــا امروز 
یازدهم به دنبال وصول آن است. 

 نماینده کانون کارفرمایان ایران با اشاره به گرفتن
 بودجــه درمان از ســازمان تامیــن اجتماعی و 
کرد:  اختصــاص آن بــه وزارت بهداشــت بیــان 
تامیــن اجتماعی بــا این اقدام تبدیل به شــیر 
کار خــالف  بــی یــال و دم خواهــد شــد. ایــن 
کارگر مخالف  کارفرما و  قانون اســت و ما اعم از 
آن هســتم. عطاردیــان از امضــای بیانیه ای از 
کارگری برای  کارفرمایــی و  ســوی تشــکل های 
تغییــر شــیوه اداره ســازمان تامیــن اجتماعــی 
ح  طــر پذیــرش  علیرغــم  گفــت:  و  داد  خبــر 
مدیریــت ســه جانبه بــرای تغییر ســاختار این 
تامیــن  ســازمان  نماینــده  ســوی  از  ســازمان 
کمیســیون  اجتماعــی و همچنیــن ارائه آن در 
اجتماعی مجلــس در دولت های نهم، دهم و 
گونه تغییری نبوده ایم  یازدهم، ما شاهد هیچ 

ح مسکوت مانده است.  و این طر

بدهکاری 130 هزار میلیارد تومانی
 دولت به تامین اجتماعی 

هماهنگــی  کانــون  رئیــس  برهانــی  ناصــر 
کار اســتان تهران در ادامه  شــوراهای اســالمی 
که امروز  گفت: اولین مورد مهمی  این نشست 
کار  به عنوان برنامه توســعه ششــم در دســتور 
کارگری و  گرفته اســت به جامعــه  مجلــس قرار 

کارفرمایــی بــاز می گــردد. وی  بــا بیــان اینکه 
مــا امروز بالغ بر 14 میلیون بیمه شــده داریم 
کــه از ســطوح مختلف برای تامیــن آتیه خود 
گفت: اما غافل  حق بیمه پرداخت می کنند، 
کــه در تمامی دنیــا، دولت ها  از این نباشــیم 
متولــی تامیــن اجتماعــی مردم هســتند ولی 
کارگــران و بیمــه شــدگان  کشــور مــا خــود  در 
متولــی ایــن امر هســتند. او با بیــان اینکه ما 
کارگــران بــه دولــت خدمت می کنیــم و دولت 
گفت:  از ایــن خدمت سوءاســتفاده می کند، 
اجتماعــی  تامیــن  ســازمان  کــه  می دانیــد 
کنون ریالی به این  دولتی نیســت و دولت تــا 
ســازمان پرداخت نکرده اســت. بــا این حال 
دولــت تــا به امــروز بالــغ بــر 130 هــزار میلیارد 
اجتماعــی  تامیــن  ســازمان  بدهــکار  تومــان 
یازدهــم  ایــن ســه ســال دولــت  و در  اســت 
بدهی دولت ها دو برابر شــده اســت. برهانی 

بــا اشــاره بــه انتقــال بودجــه ســازمان تامیــن 
کرد: بر طبق  ح ســالمت بیان  اجتماعی به طر
کالن رهبری و مجمع تشخیص  سیاست های 
کوچک  مصلحــت نظــام دولــت باید چابــک و 
که شــواهد نشــان می دهد  شــود ولــی آن طور 
کوچک نمی  شــود بلکه بزرگ تر  دولت نه تنها  
خواهــد شــد. او بیان می کند: ســازمان تامین 
اجتماعــی نهــاد عمومــی غیــر دولتــی اســت و 
متشــکل از 14 میلیــون ســهام دار از ســطوح 

پایین اقتصادی است. 
کار  کانون هماهنگی شوراهای اسالمی  رئیس 
اســتان تهــران با اشــاره به اســتفتائات مراجع 
که از  کــرد: براســاس اســتفتائاتی  تقلیــد بیــان 
گرفته شــده اموال این صندوق  مراجــع تقلید 
حق النــاس اســت و دولــت نباید از امــوال این 
کنند.  گرفتــاری اســتفاده  ســازمان بــرای رفــع 
که دولت برای نظام سالمت  براســاس بودجه 
مشــخص می کنــد بــرای درمــان ســرانه ای در 
که نشــان می دهد متولی  گرفته می شــود  نظر 
ســالمت وزارت بهداشــت اســت و در مقابــل 
خانــواده 14 میلیــون نفــری تامیــن اجتماعی 
هیــچ دریافتــی تــا امــروز از دولت نداشــته ایم. 
بــا ایــن حــال دولــت چشــم طمــع بــه منابــع 
تامین اجتماعی دوخته اســت. او با اشــاره به 
ح  اظهــارات وزیــر رفــاه و موافقت او بــا این طر
ربیعــی در مصاحبــه خــود  آقــای  کــرد:  بیــان 

کــه تشــکل های  کرده انــد  اعــالم  بــا رســانه ها 
کرده انــد و این تشــکل ها با  ســازمان صحبــت 
کرده انــد. از او می پرســم  ایــن ادغــام موافقت 
کرده؟ تشکل های  کدام تشــکل صبحت  که با 
کــه در وزارت رفاه  قانونی تشــکلهایی هســتتد 
که همه مخالف  ثبت شــده اند و ما می گوییــم 

ادغام هستیم. 
برهانــی بــا اشــاره بــه اصــالح ســاختار تامیــن 
اجتماعــی افــزود: انتظار مــا از مجلس و دولت 
که به شعارهای خود مبنی حمایت  این است 
و  ادغــام  مــا مخالــف  کنــد.  کارگــران عمــل  از 
خواســتار اداره ســه جانبــه تامیــن اجتماعــی 
شــود  انجــام  ســاختار  اصــالح  گــر  ا هســتیم. 
تامین اجتماعی نفس می کشد وگرنه به زمین 

خواهد خورد. 

18 هزار میلیارد تومان
 سهم دولت یازدهم از بدهی 

محمد بیات نماینــده انجمن مدیران صنایع 
کشــور و عضــو پیشــین شــورای عالــی تامیــن 
اجتماعــی در ایــن نشســت با اشــاره بــه اینکه 
پرداخــت بیمــه بیــکاری در جهــان بــا دولــت 
اســت و ایران تامین اجتماعــی آن را پرداخت 
گفت: صاحبان حق به شــدت با این  می کند، 
ادغــام مخالفنــد. دولــت همیشــه بــر افزایــش 
امــا  می کنــد  کیــد  تا خصوصــی  بخــش  ســهم 
در عمــل بــاز هــم تمــام امــورات بــه دولــت بــاز 

می گردد. 
محمــد بیات افــزود: دولــت 18 صنــدوق دارد 
ح را بــر روی ایــن  گــر می توانــد اول ایــن طــر و ا
کنــد. او ادامه داد: ادغام  صندوق هــا امتحان 
پنجــم  برنامــه  تبصــره 3  مــاده 8  در  بیمه هــا 
را  اجتماعــی  تامیــن  ولــی  بــود  آمــده  توســعه 
کــه در ایــن برنامــه  کــرده بــود  مســتقل اعــالم 
گرفته  جدید اســتقالل هــم از تامین اجتماعی 
شــده اســت. نماینده انجمن مدیران صنایع 
کشــور با بیــان اینکه ســازمان تامین اجتماعی 
گفت: بودجــه تامین  احســاس خطر می کنــد، 
اجتماعی در سال 95، 72 هزار میلیارد تومان 
کــه پیــش بینــی شــده 18 هــزار میلیارد  اســت 
کــه باید  تومــان آن ســهم دولــت خواهــد بــود 
را  آن  گــر  ا و  کنــد  پرداخــت  تعهداتــش  بابــت 
کســری و بدهی روبرو  پرداخت نکنند دولت با 

	مهندس	عطاردیان:
ســهم	 حاضــر	 حــال	 در	
تمــام	 	 دولــت	 9درصــدی	
در	 را	 100درصــد	 اختیــارات	
گرفته	و	برای	ســازمان	 دســت	
کرده	اســت	در	 مشــکل	ایجــاد	
که	پول	سازمان	 حالی	اســت	
تامین	اجتماعی	حق	الناســی	
است	که	کارگران	و	کارفرمایان	
مدیریــت	 در	 ســهمی	 آن	 در	

سازمان	ندارند.	
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خواهــد شــد. او ادامــه داد: 18 هــزار میلیــارد تومان ســهم ســه 
که ســازمان  درصــد و بقیه موارد تعهدات دولت و تکلیفی بوده 
در قبــال آن انجــام داده و می دهــد. بــا ادغــام بیمــه ســازمان 

ورشکسته می شود. 

مخالف با ادغام بیمه 
با 12 دلیل قانونی

دهقان کیا نماینده بازنشســتگان ســازمان تامیــن اجتماعی در 
ادامــه این نشســت با اشــاره با مخالف با ادغــام بیمه بر طبق با 
کنار  گفت: در قانون درمان و بازنشســتگی در  12 دلیــل قانونــی 
کار مصــوب ســال 69 دولت مکلف  هــم آمــده اســت. در قانــون 
کنار آن درمان و بازنشســتگی  کنند و در  کارگر را بیمه  که  اســت 
کیا با اشــاره  که عمال نمی افتد. دهقان  کند. اتفاقی  را پرداخت 
به قوانین تصویب شده در مجلس و هیات دولت افزود: در 22 
گذشــته شــواری اســالمی و در  قانون تصویب شــده در مجالس 
کارفرما  که سهم بیمه  دو مصوبه هیات دولت اعالم شده است 
کنــد امــا دولــت ایــن ســهم را پرداخت  را دولــت بایــد پرداخــت 
که بایســتی  نمی کنــد. یکــی از دالیــل بدهی دولت پولی اســت 
کار این  کند. حال ســوال از وزیــر  کارفرمــا پرداخت  بابــت ســهم 
کارگری را  کارفرما بخــش خصوصــی دو ماه بیمــه  گــر  که ا اســت 
کرد؟  پرداخــت نکند شــما دفترچــه بیمــه او را تمدیــد خواهید 
او از ســیر ســعودی بدهــی دولــت به ســازمان تامیــن اجتماعی 
گذشــته از بدهی به سازمان  گفت: ســهم دولت های  خبر داد و 
تامیــن اجتماعــی 5 هــزار و 600 میلیــارد و ســهم بدهــی دولــت 
که این  احمــدی نــژاد در 8 ســال 63 هــزار ملیــارد تومان اســت 
بدهــی در دولــت یازدهم به نزدیک به 130 هــزار میلیارد تومان 

رسیده است. 
کنار ســه میلیون و 400  دهقان کیــا ادامه داد: در حال حاضر در 
کند،  هــزار نفــری تامیــن اجتماعــی باید به آنهــا بیمــه پرداخت 
ح تحول نظام سالمت هم چالشی جدی است و این ادغام  طر
باعــث ورشکســتگی ســازمان خواهــد شــد. او بــا اشــاره به ســه 
کرد: بســیاری از این  میلیــون بازنشســته تامین اجتماعی بیان 
که تحمل عقب  ســه میلیون بازنشســته حداقلی بگیر هســتند 
کیــا بــا بیــان اینکــه 54 هزار  افتــادن حقــوق را ندارنــد. دهقــان 
که بیشــتر آن از  میلیارد تومان بابت بیمه ســالمت هزینه شــده 
گفت: ما  محل صندوق تامین اجتماعی پرداخت شــده است، 
کنــون احســاس خطر می کنیــم و ما ناخواســته در مقابل نظام  ا

گرفت. قرار خواهیم 
کشــور با بیان اینکه ســازمان  نماینــده انجمــن مدیران صنایع 
تامیــن اجتماعی بــا اجرای ادغام بیمه احســاس خطر می کند، 
گفــت: بودجــه تامیــن اجتماعی در ســال 95، 72 هــزار میلیارد 
کــه پیش بینــی شــده 18هــزار میلیارد تومــان آن  تومــان اســت 

سهم دولت یازدهم از این بدهی خواهد بود.

 بــا پیروزی انقالب اســالمی و راه اندازی نهادهــای انقالبی-مردمی مانند جهاد 
کمیته امداد و...  کمیته انقالب اسالمی، بســیج،  ســازندگی، ســپاه پاســداران، 
کشور و خدمات رسانی و آبادانی درگیر شدند.  مردم به طور چشمگیری در اداره 
لیکــن پس از پایــان یافتن جنگ تحمیلی برخی از این نهادها در دســتگاه های 
دولتــی ادغــام شــدند و دیگــر نهادهــا نیــز به ســوی دیوانســاالری پیــش رفتــه و 
به صورت واحدهای دولتی درآمدند. بی گمان در این رویداد، درآمدهای نفتی 
کرده اســت(  )کــه 10 برنامــه توســعه پیــش و پــس از انقالب، نقــش اصلی را بازی 
کاهــش نقــش مردم و افزایش ســهم دولت در نهاد دولت-مردم بیشــترین تاثیر 

را داشته است.
کشــورهای زیادی با نهاد دولت-مردم اداره می شــوند، ولی ســهم دولت  امروزه 
که انحــالل مجلس در  کشــورهایی  یــا مــردم در ایــن نهادهــا متفاوت اســت، در 
اختیار رئیس دولت اســت ســهم دولت در نهاد دولت- مردم بیشــتر اســت و در 
کــه برکنــاری رئیــس دولت در اختیار مجلس اســت، ســهم مردم در  کشــورهایی 
که دولت ها به شدت به درآمدهای  کشورهای نفتی  این نهاد بیشــتر اســت. در 
کمتر به نقش و جایگاه مردم توجه می شود و دولت نیازی  نفتی متکی هستند 
که در  کمتر سراغ مردم می رود. برای همین است  به همکاری مردم نمی بیند و 
کشــور هیچ جای پایی برای مردم دیده نشده و همه برنامه ها  10 برنامه توســعه 
ح های عمرانی اســت. در ایران نیز به  بــرای هزینــه درآمدهای نفتی و اجرای طر
کاهــش درآمدهای دولت و سیاســت خوب دولت  دنبــال تحریم هــای جهانی و 
که نمی خواســت با اســتقراض از بانک مرکزی و باال رفتن تورم مشــکل  روحانی 

کند، دولت به ناچار به سوی مردم آمده است. مالی خود را حل 
کــه در تاریــخ 1393/12/4 در  قانــون تنظیــم بخشــی از مقــررات مالــی دولــت 
مجلس شــورای اســالمی به تصویب رسیده است، راه های خوبی را برای حضور 
گشوده است؛ از آن جمله در  کشور  کارهای اقتصادی و خدماتی  بیشتر مردم در 
ح های تملک  که طر ماده 27 قانون یاد شــده به دولت اجازه داده شــده اســت 
دارایی هــای ســرمایه ای )عمرانــی( جدیــد و نیمــه تمــام و تکمیل شــده و آماده 
گذاری  کند. ایــن وا گــذار  بهره بــرداری را )نقــد و اقســاط( بــه بخش خصوصی وا
ح نیمه  فصــل جدیــدی را در نهاد دولت- مردم باز می کند. بیــش از 70 هزار طر

ه الی دایرهشمو
دالعلی زاده علی ع

شستا رئیس هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی 
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که دولت سرمایه گذاری در آنها را الزم  ح های جدیدی  تمام استانی و ملی و طر
می بیند در چارچوب این قانون جای می گیرند.

تنظیم آیین نامه این ماده طوالنی شــد و ســرانجام با مشارکت بخش خصوصی 
کارشناســان ســازمان برنامــه و بودجــه آیین نامه  )نماینــدگان اتــاق بازرگانــی( و 
مــاده 27 قانــون بــه تصویب رســید. برای نخســتین بار در ایــن آیین نامه دولت 
کوتاه آمده  از جایــگاه فروش و تعییــن تکلیف برای بخش خصوصی )خریداران( 
و رابطــه فــروش را بــه رابطــه خریــد تغییــر داده و تعییــن قیمــت و شــرایط خرید 
کرده اســت.  ایــن نگاهی  گذار  را در یــک فضــای رقابتــی بــه بخش خصوصــی وا
که نقش بیشــتری  مثبــت بــه افزایش ســهم مــردم در نهــاد دولت- مردم اســت 
کشــور می دهد. به نظر می رســد بخش خصوصــی باید از این  بــه مــردم در اداره 
ح های عمرانی دولــت و اتمام و  کرده و نســبت به دریافــت طر فرصــت اســتقبال 
کند و افزون بر ایجاد اشــتغال و به دســت آوردن ســود  بهره برداری از آنها اقدام 
که اجرای هرچه بهتر  مورد انتظار توسط سرمایه گذاری به این نکته توجه شود 

کشور را پررنگ تر می کند. این قانون نقش مردم در اداره 
به دنبــال تصویــب آیین نامــه اجرایــی مــاده 27 در ســال جــاری و ابــالغ آن بــه 
ح ها آغاز و با استقبال خوبی  گذاری طر دستگاه های اجرایی و استانی، حرکت وا
روبــه رو شــد. دولــت در پی ایــن موفقیت پیش نویــس الیحه مشــارکت عمومی 
کارآمــد و اثربخش  خصوصــی را بــا هــدف »تحکیم پشــتوانه قانونی بــرای تامین 
کرده  کاالها و خدمات عمومی با روش های مشارکت عمومی- خصوصی« تهیه 
کاربرد این  کردن آن برای فرســتادن به مجلس اســت. دامنــه  و در حــال آمــاده 
ح هــای مصــوب  ح هــای تملــک دارایی هــای ســرمایه ای، طر الیحــه تمامــی طر
ح هــای پیشــنهادی ســرمایه گذاران )داخلــی  مجامــع شــرکت های دولتــی و طر
کــه بــا ســرمایه و دانــش فنــی طــرف خصوصــی اجــرا و بهره برداری  و خارجــی( را 
می شــود، در برمی گیــرد. فرصت برابر، رفتار برابر، شــفافیت، تناســب، اســتفاده 
کارآمد از منابع مالی و مســئولیت پذیری، اصول و مبانی این الیحه هســتند. در 
این الیحه اشخاص حقوقی خارجی هم می توانند در رقابت با اشخاص حقوقی 
داخلی در مشارکت با دولت )وزارتخانه ها، موسسات و شرکت های دولتی( وارد 

گی های زیر موضوع این الیحه هستند: ح ها با ویژ شوند. همه طر
کاالها و خدمات عمومی مورد نیاز باشد. الف- محصول آن جزو 

ب- از نظر فنی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی توجیه پذیر باشند.
ج- اجرای آنها مطابق مقررات و استانداردهای زیست محیطی باشد.

د- با دانش فنی و سرمایه طرف خصوصی مشارکت اجرا شود.
که در  با نوآوری های این الیحه برای نخســتین بار دولت نیز موظف شــده است 
برابر بخش خصوصی برای حصول اطمینان از ایفای تعهدات خود )مانند تعهد 
بــه پیش پرداخت و تعهد بــه پرداخت وجوه تکمیلی( تضمین هــای معتبر ارائه 
گذاشته  گام در این راه  که دولت با هدف حل مشکالت مالی خود  دهد. اینک 
کرده اســت،  و زمینــه را بــرای افزایــش نقش مــردم در نهــاد دولت-مردم فراهم 
کردن دولت نیز از آن بهره برد و با حذف دســتگاه های  کوچک  بهتر اســت برای 
ح های عمرانی مانند ســازمان نوســازی و توسعه و تجهیز مدارس و  اجرایی، طر
کنون  گــذاری همه ماموریت هــای آن به انجمن خیرین مدرسه ســاز )که هم ا وا
کمتر مدرســه ها را می ســازند( در  کیفیــت بهتر و هزینــه  دوشــادوش دولــت و بــا 
کردن دولت و تبدیل دولت مجری به دولت سرمایه گذار اقدام  کوچک  راستای 

کنند.  روزنامه	دنیای	اقتصاد

وضعیـت  گـزارش  اعـالم  بـا  مرکـزی  بانـک 
از   ،94 سـال  در  سـاختمانی  سـرمایه گذاری های 
در  سـرمایه گذاری  حجـم  درصـدی   13  /5 کاهـش 

داد. خبـر  گذشـته  سـال  طـی  سـاز  و  سـاخت 
سـال گذشـته 70 هـزار میلیـارد تومان سـرمایه در بـازار 
سـاخت و سـازهای مسـکونی و غیرمسـکونی سراسـر 
 20 کـه  شـد  صـرف  سـرمایه گذاران  توسـط  کشـور، 
درصـد آن بـرای سـاخت و سـازهای جدیـد و مابقـی 
تکمیـل  حـال  در  و  کاره  نیمـه  سـاختمان های  در 
گـزارش، حجـم  کـرد. بـر اسـاس ایـن  تخصیـص پیـدا 
سـازهای  و  سـاخت  در  سـاختمانی  سـرمایه گذاری 
جدید در سال 94 نزدیک به 18 درصد کاهش یافت. 
سـاختمان های  تکمیـل  بـرای  سـرمایه گذاری  افـت 
در حـال سـاخت رقمـی معـادل 5/ 12 درصـد بـوده 
گذشـته  گـزارش بانـک مرکـزی در سـال   اسـت.طبق 
در  سـرمایه  تومـان  میلیـارد  هـزار   40 بـه  نزدیـک 
کـه  مانـد  معطـل  تمـام،  نیمـه   سـاختمان های 
 93 سـال  از  کمتـر  درصـد   12 سـرمایه  حجـم   ایـن 

بوده  است. 

افت سرمایه گذاری 
ساختمانی در سال 94

ار صنعت ساختمان   اخ
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دهــه  از3  بیــش  کشــورمان  بانکــداری  نظــام 
که نتوانسته در امر سیاست های پولی،  است 
نظارتــی و عملیاتــی عملکــرد قابــل قبولی ارائه 
کشــورمان را با  دهــد و ایــن امــر، نظــام بانکــی 
معضالتی ازجمله عدم مدیریت صحیح منابع  
کمبود یا عدم  مصــارف، تجهیــز بهینه منابــع، 
کفایت ســرمایه، انجماد ســرمایه، بدهی های 
معوقــه انباشــت شــده و مســائلی از این قبیل 
کــرده اســت؛ البتــه چنیــن معضالتــی  مواجــه 
کارآمــد نا و  بیمــار  ســاختار  یــک  از   ناشــی 
که بانــک مرکزی را تحــت انقیاد   بانکــی اســت 
که در  سیاســت های پولی، عملیاتی و نظارتی 
گیری می شــود،  شــورای پول و اعتبار تصمیم 
کالن را از بانک  قرارداده و قدرت تصمیم گیری 
کرده اســت. در راســتای اصالح  مرکزی ســلب 
کشور »نسل فردا« با محمود جام  نظام بانکی 
که در  گــو پرداخته  گفت و  ســاز اقتصاددان به 

ادامه می خوانید.

کارشناســان	 و	 متخصصــان	 برخــی	 	 	   
معتقدند	معضالت	بانکی	موجب	بروز	برخی	
چالش	های	اقتصادی	شده	است.	به	اعتقاد	
شــما	در	حال	حاضر	چه	مسائل	و	معضالتی	

در	بطن	نظام	بانکی	کشور	وجود	دارد؟

که در  نظــام بانکــی جمهــوری اســالمی ایــران 
ربــا  بــدون  بانکــداری  قانــون عملیــات  قالــب 
فعالیت می کند، متجاوز از ســه دهه نتوانسته 
بــه نتایج مطلوبی در امر سیاســت های پولی، 
کند و در شرایط  نظارتی و عملیاتی دست پیدا 
مدیریــت  عــدم  بــا  کشــور  بانک هــای  کنونــی 
صحیح منابع – مصارف، تجهیز بهینه منابع، 
کمبود یا عدم کفایت سرمایه، انجماد سرمایه، 
بدهی هــای معوقــه انباشــت شــده و فقــدان 
قــدرت وام دهــی، جریــان نقــد بانک هــا، ورود 
گســترده بانکی  بانک ها به بنگاه داری، فســاد 
گسترش  کنون بیشتر  گذشــته تا که از 10 ســاله 
خ باالی ســود تسهیالت، عدم  یافته اســت، نر
شــفافیت ترازنامه های بانک هــا، جریمه های 
گرایش بانک ها  دیرکرد بازپرداخت تسهیالت، 
فرآینــد  قراردادهــای مشــارکتی در  انعقــاد  بــه 
تســهیالتی نســبت به قراردادهــای مبادالتی، 
رواج عقــود صوری، وضعیــت نامطلوب رابطه 
بانــک مرکــزی و دولــت، عــدم اســتقالل بانک 
مرکزی، محدودیــت بانک ها در ارائه ابزارهای 
که بــه طــور معمول در سیســتم  نویــن بانکــی 
بانکداری جهانی مورد اســتفاده قرار می گیرد، 
اجبار بانک ها به پرداخت تسهیالت تشویقی، 
کارآمد  انزوای نظام بانکی به سبب مدیریت نا

دیپلماســی سیاســی و وضع تحریم های مالی 
کشــور با سیســتم  و بانکــی در مــراودات پولــی 
اعطــای  کــه  مشــکالتی  جهانــی،  بانکــداری 
– مرابحه، اجاره به شرط  تســهیالت در عقود 
که از طریق سامانه بانکی  تملیک، جعاله و... 
پیش بینی شده، دریافت کنندگان اعتبارات را 
مجبــور بــه عقــد قراردادهــای متعــددی برای 
یــک پــروژه می کنــد و این امــر مراحــل اعطای 
و  می ســازد  پیچیــده  و  کنــد  بســیار  را  اعتبــار 
هزینه هــا را نیــز افزایــش می دهــد؛ ضمــن آنکه 
گیجــی و ســردرگمی در میــان اعتبارگیرنــدگان 
ایجــاد می کنــد ایــن معضــالت البته بخشــی از 
کــه در بطــن نظــام بانکــی مــا  مــواردی اســت 

وجود دارد.

چــه	 کردیــد،	 اشــاره	 آنچــه	 بــه	 باتوجــه	   
عواملی	در	پیدایــش	چنین	معضالتی	نقش	

موثری	داشته	است؟
 چنین معضالتی ناشــی از یک ساختار بیمار و 
که بانک بانک ها؛ یعنی  کارآمد بانکی است  نا
بانــک مرکــزی را تحــت انقیــاد سیاســت های 
که در شــورای پول و  پولی، عملیاتی و نظارتی 
اعتبار تصمیم گیری می شود، قرارداده است و 
کالن سیاســت های  قدرت تصمیم گیری های 

مود جا ساز  اقتصاددان ر م دک

تبانکی مع
ساختاربیماراست ناشیازی
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پولــی، نظارتــی و عملیاتــی را از بانــک مرکــزی 
کــه  کــرده اســت. ایــن در حالــی اســت  ســلب 
قانونــی سیاســت گذاری  نهــاد  مرکــزی  بانــک 
کامل،  که هدف آن حفظ اشتغال  پولی است 
تثبیــت ســطح عمومــی قیمت هــا، جلوگیــری 
کمــک بــه افزایــش رشــد اقتصــادی  از تــورم، 
بــه منظور بــاال بردن اســتاندارد زندگــی و رفاه 
مــردم، ثبــات ارزش خارجــی پــول، موازنه تراز 
کــه ایــن سیاســت ها  پرداخت هــای خارجــی 
قانونــی  ســپرده  ابزارهــای  از  اســتعانت  بــا 
خ تنزیــل مجــدد و عملیــات بازار  بانک هــا، نــر
باز توســط بانک مرکزی اجرا می شــود. اجرای 
بســترهای  نیازمنــد  پولــی  سیاســت های 
کارا و قوانین روزآمد اســت تا  قانونی، مدیریت 
در این صورت بتوان تعادل و ثبات اقتصادی 
کشــور به وجــود آورد.  را در بازارهــای مختلف 
کنونی معضل نظام بانکی  بنابراین در شرایط 
کارآمدی و ضعف ســاختار  که متاثر از نا کشــور 
کــه برای  اقتصــاد دولــت نفتــی و رانتــی اســت 
دســتیابی بــه اهــداف تعییــن شــده، بــه یــک 
تغییر و تحول ســاختاری نیاز اســت. بی شــک 
بــدون تغییــر بنیادیــن در ســاختار مجموعــه 
کشــور، امکان چنیــن تحولی وجود  اقتصادی 

نخواهد داشت.

  آیــا	بــرای	رفــع	چالش	های	موجــود،	تنها	
کفایت	می	کند؟	 کشــور	 اصالح	نظــام	بانکی	
بــرای	حرکت	به	ســمت	توســعه	پایــدار،	باید	

کرد؟ چه	تصمیماتی	اتخاذ	
 نظــام بانکــی تنهــا معضــل اقتصــادی، پولــی 
کشــور نیســت، بلکــه همــه تعامــالت  و مالــی 
یــک  از  کالن  اقتصــاد  ســطح  در  اقتصــادی 
کنــش  همبســتگی ذاتــی و فطــری بــه ســبب 
سیســتمی  درون  متغیرهــای  متقابــل 
که تمــام ارکان اقتصــادی و مالی  برخوردارنــد 
کــه  کشــور را درگیــر می کننــد. اینگونــه نیســت 
بــا اصــالح نظــام بانکــی بــدون توجه به ســایر 
گمرگــی،  مالیاتــی،  نظــام  جملــه  از  حوزه هــا 
بهداشــتی، آموزشــی و تجــارت خارجی و غیره 
بــه رفع چالش هــای موجود پرداخــت و حتی 
کردن برخی از موانع بانکی،  در صــورت مرتفع 
کارآمــد و روزآمد  بتــوان بــه یــک نظــام بانکــی 
کــرد. زیــرا ســایر ارکان غیربانکــی  دســت پیــدا 

کــه پــا به پــای نظام بانکــی اصالح  در صورتــی 
نشــوند، بدون تردید مانعی برسر راه توسعه و 
اصالح نظام بانکی خواهند بود. بنابراین الزم 
که نگاه تــک بعــدی و انتزاعی اصالحی  اســت 
کالن را بــه نگرش جامع  بــه نهادهای اقتصاد 
کــرد و عالوه بــرآن باید حــوزه مختلف  تبدیــل 
اقتصــادی را در یــک پروســه اصالحــی همگن 
کــرد؛ البته باید به اصــالح هماهنگ  پیگیــری 
و  فرهنگــی  اقتصــادی،  سیاســی،  نهادهــای 
زیســت محیطــی نیــز توجه داشــت تــا جامعه 
بــه صــورت یکپارچــه به ســمت توســعه پایدار 
کند. ماهیت به هم پیوســته تعامالت  حرکت 
اقتصــادی، مالــی، پولــی، سیاســی، فرهنگــی 
را  بنیادیــن  تغییــرات  محیطــی،  زیســت  و 
صــورت  بــه  اصالحاتــی  اقدامــات  جایگزیــن 
بــا  مرتبــط  و  منظــم  عوامــل  از  مجموعــه ای 
کــه اجــرای ناهماهنگ و  کرده اســت  یکدیگــر 
کلی را در تمامی  ناقص آنها، می تواند شــرایط 
کشــور با عظمتی چون  کند و  حوزه ها خراب تر 
ایــران را با وجود داشــتن ذخایــر عظیم نفتی، 
طبیعــی  معدنــی  مــواد  ســایر  و  جهــان  گازی 
زیرزمینــی یا روی زمینی و ســرمایه انســانی در 
رتبه بندی جهان در رده های پایین قراردهد. 
کلی ذکــر شــده از آنجایی  صــرف نظــر از مــوارد 
کــه بحث اصلی ما، اصالح نظام بانکی اســت، 
نظــام  اخیــر  اصــالح  ح  طــر می رســد  نظــر  بــه 
بانکــی، تغییرات ماهیتی را در نظام بانکداری 
اصالحــات  بــه  تنهــا  و  نــدارد  نظــر  در  کشــور 

و  اســت  پرداختــه  اجرایــی  شــیوه های  در 
امکانــات قانونــی جدیــدی در جهــت تقویــت 
سیاســت گذاری های بانک مرکزی و اســتقالل 
آن را در اختیــار ایــن بانــک  قــرار نمی دهــد. 
که سیاســت گذاری های  شــورای پول و اعتبار 
را  مرکــزی  بانــک  عملیاتــی  و  نظارتــی  پولــی، 
تدویــن و بــرای اجــرا بــه بانــک ابــالغ می کند، 
صــرف نظــر از اینکه تنهــا دو نماینــده از بانک 
مرکزی در این شــورا حضور دارند و تصمیمات 
اســت،  اقلیــت  در  همــواره  مرکــزی  بانــک 
که تعــداد فقهــا بیش از  کنــون شــورای فقهــا  ا
متخصصان اقتصادی، پولی و بانکی هستند، 
اضافــه شــده و در واقــع قــرار اســت یــک نهــاد 
جدیدی بــه حوزه سیاســت های پولی اضافه 
کــه اختیــارات بانــک مرکــزی را تحدیــد  شــود 
کرده اســت؛ ضمــن آنکه سیاســت های پولی، 
نظارتــی و عملیاتــی مســتقل از یکدیگــر عمــل 
می کننــد و سیاســت اخیــر بایــد تنهــا توســط 
تصمیمــات بانــک مرکــزی به اجــرا در آیــد. در 
ح پیشنهادی موارد متعددی در خصوص  طر
عملیات بانکی، شفافیت ترازنامه ها، نظارت، 
ح  توقف، ورشکســتگی و انحالل بانک ها مطر
که هرکــدام از آنها به نوبــه خود از  شــده اســت 

اهمیت ویژه ای برخوردار است.

و	 اقتصــادی	 مفاســد	 بــا	 مبــارزه	   
کالن	می	تواند	زمینه	و	بســتر	 اختالس	هــای	
کند؟ الزم	را	برای	اصالح	نظام	بانکی	فراهم	

کــه  فــوق  مباحــث  از  هریــک  تصحیــح   
درچارچوب نظام بانکی همانند یک سلســله 
کل اقتصــاد وابســته اســت در یــک  زنجیــر بــه 
بستر عاری از فساد، اختالس و ارتشا عملیاتی 
می شــود؛ زیــرا همســویی فراوانــی بین هدف 
کــه وظیفــه اصلــی  اســتقرار ثبــات اقتصــادی 
بانــک مرکــزی اســت، با هــدف سالم ســازی و 
که زدودن فساد  ســالمت بانک ها وجود دارد 
از سیســتم بانکی، بدون رفع ریشه های فساد 
اقتصادی مالی و رانتی از ساحت ساختارهای 
اقتصــادی، اجتماعــی، فرهنگــی و سیاســی، 
ریشــه کنی  بنابرایــن  نیســت.  امکان پذیــر 
فســاد در ابعاد وســیع آن، یــک فرآیند انقالبی 
که بایــد انقالبی اندیشــید و  اســت به صورتــی 

کرد. اصالح گرایانه عمل 

معضــل	 تنهــا	 بانکــی	 نظــام	  
کشــور	 مالــی	 و	 پولــی	 اقتصــادی،	
تعامــالت	 همــه	 بلکــه	 نیســت،	
اقتصــادی	در	ســطح	اقتصاد	کالن	
از	یــک	همبســتگی	ذاتــی	و	فطــری	
کنش	متقابــل	متغیرهای	 به	ســبب	
کــه	 درون	سیســتمی	برخوردارنــد	
تمام	ارکان	اقتصادی	و	مالی	کشور	

را	درگیر	می	کنند.
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هیــات  عضــو  بهائــی  شــیخ  مجیــد  مهنــدس 
بــه   1381 ســال  در  اســت  ســندیکا  مدیــره 
از  وی  شــد.  برترانتخــاب  کارآفریــن  عنــوان 
کــه از ســال  مدیــران بخــش خصوصــی بــوده 
کرد.  1377 همــکاری خــود را بــا ســندیکا آغــاز 
از مهنــدس شــیخ بهائی خواســتیم تــا دربــاره 
دغدغه هــا و فعالیت این روزهای خود ســخن 
بگوید و با اشتیاق پای این سخنان نشستیم.

 
رشــته	ای	 چــه	 در	 مهنــدس	 آقــای	   
غ	التحصیــل	شــده	اید	و	چگونــه	قــدم	بــه	 فار

گذاشتید؟ دنیای	پیمانکاری	
در رشــته بــرق و الکترونیــک از دانشــگاه علم و 
صنعــت )1356( و در رشــته راه و ســاختمان 
غ التحصیل شــدم  از دانشــگاه آزاد )1364( فار
و از ســال 1356 تــا 1360 عضــو هیــات مدیــره 
شرکتهای مهندسی سانترا و ال سانترا و تدارک 
نیرو بودم. از سال 1360 تا 1365 مدیر اجرایی 
شــرکت شــعله خاور، یکــی از زیرمجموعه های 

بنیــاد شــهید بــودم و شــرکت شــعله ســوز را در 
کردم. سال 1360 تاسیس 

 
  درباره	شــرکت	شعله	ســوز	و	فعالیت	های	
کار	بــود	 کــه	مشــغول	بــه	 آن	طــی	ســالهایی	

توضیح	دهید؟
شــرکت شعله ســوز ابتــدا در زمینــه تاسیســاتی 
که اولیــن رتبه  فعالیــت می کــرد تا ســال 1369 
گرفتیم و تا سال  سازمان برنامه را برای شرکت 
1389 رتبه 1 ابنیه و 2 تاسیسات را داشتیم. از  
کنون پروژه هاى دردست اجراء  ســال1389  تا 

کردیم و وارد پروژه ای نشدیم.  را تکمیل 
زمینه تخصصی فعالیت شرکت ما بیمارستان سازی 
کــه  کرمانشــاه  آموزشــی  بیمارســتان  بــود. 
اســت  کشــور  غــرب  بیمارســتان  بزرگتریــن 
بــا66 هــزار مترمربــع زیربنــا و بــا ظرفیــت515 
تخــت خوابــی  وبیمارســتان 128 تختخوابــی 
و ٩٦ تختخوابــی یاســوج از جملــه پروژه هــای 
بیمارستان ســازی انجام شــده توســط شرکت 

شعله ســوز اســت. در زمینه مترو هم ایســتگاه 
فــدک نظام آبــاد، مرکــز فرمــان متــرو ســر چهــار 
کالــج نیــز از پروژه هــای شــرکت شعله ســوز  راه 
اســت. یك ایســتگاه متــروی خط ســه نیز جزو 

پروژه های مهم این شرکت بود.

عنــوان	 بــه	 	1381 ســال	 در	 جنابعالــی	   
کشــور	انتخاب	شــدید،	در	این	 کارآفرین	برتر	

باره	توضیح	دهید؟
در دوران آقــای خاتمــی آمــار و اطالعات خوبی 
نســبت بــه مشــاغل و متخصصان جمــع آوری 
که در جامعه  شده بود و طبق آن آمار از افرادی 
تقدیــر  داشــتند  شــاخصی  کارآفرینــی  میــزان 
می شــد. این بزرگداشــت در قالب جشنواره ای 
معروف به جشنواره خاتم برگزار می شد و معیار 
انتخــاب در آن میــزان ایجــاد اشــتغال بــود. در 
عنــوان  دانشــگاه  در  آقــای خاتمــی  آن دوران 
کند.  کارآفرینــان برتــر تقدیــر  کــرد می خواهــد از 
کــه در بازار  غ التحصیالن دانشــگاه  خیلی از فار

مهندس مجید شیخ بهائی عضو هیات مدیره  و رئیس کمیسیون حقوقی سندیکا عنوان کرد

عیازقوانین ا ب
مانکار شرکتهای پاشنهآشی
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کارآفرینــی خــود را بــه  کار فعــال بودنــد مــدارک 
کردنــد و در زمینه های مختلف  دانشــگاه ارائه 

کارآفرینی افراد منتخب انتخاب شدند.
من در سال  1381 حدود 1200 پرسنل داشتم 
گر به پرسنل روز تبدیل می شد 3 میلیون  که ا
پرســنل/روز براى مدت بیســت ســال معادل 
کــه آمــار باالیی به  کار شــرکت می شــد  ســابقه 
حســاب می آمــد و همین باعث شــد به عنوان 
شــرکتهاى  بخــش  در  کشــور  برتــر  کارآفریــن 
خصوصی ســاختمانی انتخاب شــوم. این امر 
کار  کــه تــا آن زمان 20 ســال ســابقه  بــرای مــن 
اجرائــی داشــتم انگیزه خوبی بــرای تمدید قوا 

کار بود. و ادامه 
 

  به	نظر	شــما	اصلی	ترین	مســائل	شرکتها	
کمبود	 مربــوط	بــه	مشــکالت	داخلــی	)مثــل	
یــا	عوامــل	 اســت	 	)... و	 تجربــه،	 و	 ســرمایه	
کمبــود	 تحریم	هــا،	 رکــود،	 بیرونی)مثــل	

نقدینگی	و.....(؟
بنــده عوامــل بیرونــی را اولویت اول مشــکالت 
که در قالب آن به ترتیب  پیمانــکاران می دانم 
نداشــتن  گریــز،  قانــون  کارفرمایــان  بــه  بایــد 
مقــررات  و  قوانیــن   ، حــوزه  ایــن  در  مقــررات 
گاهی به قوانین موجود،  گیر، عدم آ دست و پا 

کشــور، سیســتم  کم بر  عدم توجه به اصول حا
گــردش  کمبــود نقدینگــی و  منفعــل بانکــی، و 

کرد. مالی اشاره 
نداشــتن  قانون گریــز،  کارفرمایــان  بــر  عــالوه 
مقررات در این حوزه از مشکالت اصلی است، 
کــه در زمــان تدوین ایــن مقررات بیشــتر  چــرا 
قوانیــن  و  شــده  کیــد  تا مدنــی  قوانیــن  روی 
عــدم  بودنــد.  نشــده  ســارى  و  جــارى  فنــی 

گاهــی بــه قوانیــن نیــز از بزرگتریــن نقص های  آ
مجموعه هــای اجرائــی مــا اســت. شــاید تنهــا 
که برخی شــرکتهای ما را در مخمصه  مشــکلی 

انداخته، ندانستن قانون بوده است.

  آیا	در	فعالیت	خود	با	رقابت	های	ناسالم	
نبــودن	 قاعده	منــد	 از	 ناشــی	 هزینه	هــای	 و	
فعالیت	هــای	عمرانــی	مواجــه	هســتید؟	آیــا	
رقبــای	رانــت	دار	مثل	شــرکت	های	خصولتی	
فعالیــت	شــما	و	رقیبــان	بخــش	خصوصی	را	

کرده	اند؟ دچار	مضیقه	
قوانیــن  تمــام  احمدی نــژاد  آقــای  دوران  در 
طوری طراحی و مهندســی شد تا خصولتی ها 
را  اجرایــی  کارهــای  اختیــار  عنــان  بتواننــد 
کرد آنهــا قابل  برعهــده بگیرنــد وچــون هزینــه 
کنتــرل و برســی نبــود. مبالــغ سرســام آورى به 
محاســباتی  گونــه  هیــچ  بــدون  شــرکتها  ایــن 
که بخــش خصوصی  گردیــد. در حالــی  تزریــق 
کتاب شفافی داشت. به همین دلیل  حساب 
پس از دو دوره ریاســت جمهورى ایشان بیش 
کار اجرایی بیکار در دست  از 2 میلیون نیروی 

دولت فعلی ماند.
کــه توســط دســتگاههای دولتــی  پروژه هایــی 
کیفیت  کیفیتی نازل ترین  انجام شده از لحاظ 

قوانیــن	 بــه	 گاهــی	 آ عــدم	  
نقص	هــای	 بزرگتریــن	 از	 نیــز	
مجموعه	های	اجرائی	ما	اســت.	
کــه	برخی	 شــاید	تنهــا	مشــکلی	
مخمصــه	 در	 را	 مــا	 شــرکتهای	
انداخته،	ندانســتن	قانون	بوده	

است.

پیمانکار:	شرکت	شعله	سوز 	 کرمانشاه	 بیمارستان	515	تختخوابی	امام	رضا	)ع(	-	
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را در میــان پروژه ها دارند. برای مثال می توان 
که توســط یکــی از این  خــط 7 متــروی تهــران 
که توسط  ارگانها ساخته شده را با خط 2 مترو 
پیمانکاران خصوصی ســاخته شــده و از ســال 
کنــون مــورد بهربــردارى می باشــد با  1377 تــا 
هم مقایسه نمود. هزینه یکی از ایستگاههاى 
کــه در ســال 1382 شــروع و در  خــط دو متــرو 
ســال 1385 بهربردارى شــد تقریبــًا معادل ده 
کــه خط هفت  میلیــارد تومــان بــود در صورتی 
متــرو در ســال 1385 بــا چندین برابــر قیمت و 
توسط یکی از این شرکتهاى خصولتی شروع و 

هنوز هم به بهربردارى نرسیده است!  
بــا متخصصــان  کار  کیفیــت  البتــه تشــخیص 
کار  کیفیت اغلــب با نحوه اجــرای  اســت. ایــن 
می شــود.  ســنجیده  رفتــه  کار  بــه  مصالــح  و 
گر پیمانکاری بخواهد مصالح ارزان  بی شــک ا
کند به خاطر نظارت مکرر قادر به آن  استفاده 
کــه خصولتی ها خــود مرجع  نیســت در حالــی 
نظــارت بر عملکرد خود هســتند. در این مورد 

نامعلــوم بــودن هزینــه تمــام شــده پروژه های 
ک و معیاری  شــبه دولتی نیز  باعث شــده مــال
بــرای مقایســه نســبت زمــان و هزینــه انجــام 
کارها در دو بخش وجود نداشــته باشد  شــده 

از جمله در مورد پل صدر.
متاسفانه با وجود مستندات زیاد در این باره، 
چــون اراده غالــب ادامــه فعالیت این شــرکتها 
که  گفتگو و تالشــها برای ایجاد فضایی  است، 
در آن رقابت برابر وجود داشته باشد به جایی 
نمی رسد. در این شرایط رقابت  نابرابر، بخش 
که فقط  پیمانــکاری مــا بعضــا ماننــد بیمــاری 
به فکر تســکین آنی درد خود اســت دســت به 
دامان مســکن هایی مانند شــرکت در مناقصه 
بــا حداقــل قیمــت می زند تا با برنده شــدن در 
مناقصــه و مشــغول شــدن در پــروژه بــه ادامه 

حیات خود امیدوار بماند.  
 

گفت	وگوی	   بــا	این	تفاســیر،	به	نظر	شــما	
که	در	ســال	های	 دولــت	و	بخــش	خصوصی	
اخیــر	به	صــورت	نهــادی	در	آمده	اســت	چه	
کمکــی	بــه	 دســتاوردی	داشــته،	و	آیــا	عمــال	

بهبود	اوضاع	داشته	است؟
تا وقتی دولت خود را متولی اجرای تمام کارهای 

پیمانکار:	شرکت	شعله	سوز کالج	 مرکز	فرمان	متروی	تهران-	چهاراه	

گاهــی	مدیــران	بــه	قوانیــن	  عــدم	آ
بزرگتریــن	موانــع	رشــد	شــرکتها	 از	
حــوزه	 در	 شــاید	 مدیــران	 اســت.	
باشــند	 کار	خــود	موفــق	 مدیریــت	
مربــوط	 قوانیــن	 مــورد	 در	 گــر	 ا امــا	
کافــی	 اطالعــات	 خــود	 کار	 بــه	
	صدمه	پذیر	

ً
نداشــته	باشــند	قطعــا

کســب	 خواهند	بــود.	در	این	مورد	
کنار	به	دســت	 گاهی	های	الزم	در	 آ
آوردن	تخصص	راهگشای	بسیاری	

از	شرکتها	است.	
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کشــور می داند و دســتگاههای دولتی و نظامی 
کارهــا دخالــت می کنند، فکر رســیدن  در همــه 
بــه تعامل در حد رویا باقی می ماند. متاســفانه 
گفتگــوی دولــت و بخــش خصوصــی  در مــورد 
کــه عوامل دولت  هــم  نتیجه نخواهد داد، چرا 
بــا پیــش فــرض اینکــه بخــش خصوصــی نباید 
ســکاندار باشد در این جلسات شرکت می کنند 
که به اشــتباه به آنها  و حاضر نیســتند وظایفی 
گــذار شــده و قانــون آنهــا را بــر عهــده بخــش  وا
کنند  گذار  خصوصــی گذاشــته به این بخــش وا
کلیه مسائل اجرائی و  که آنها خود را متولی  چرا 

امور اقتصادى کشور می دانند. 
 

  فرزنــدان	شــما	بــه	عنوان	مدیر	در	شــرکت	
شما	شاغل	هســتند،	با	توجه	به	این	امر	نظر	
شــما	درباره	انتقال	شــرکت	از	نسلی	به	نسل	

دیگر	چیست؟
مــن  جملــه  از  شــرکتها  مدیــران  از  خیلــی 
تــا  دارنــد  محــوری  مدیریــت  بــه  اعتقــاد 
محــوری  مدیریــت  بــا  محــوری.  مالکیــت 
بــرای نگهــداری شــرکت  ســن و ســال مالــک 
ایــده و  فکــر  بــا  مدیــران  و  نیســت  ح   مطــر
در  امــا  باشــند.  نــوآور  می تواننــد  جدیــد   
مــورد انتقــال مالکیــت محــوری بــه مدیریــت 
مهمــی  کار  خــوب  مدیــر  انتخــاب  محــوری، 

اســت. وقتــی مدیــران توانایــی خود را نشــان 
شــرکت  ســهام  از  قســمتی  می تــوان  دادنــد 
کــرد. امــا مکانیــزم انتقــال  گــذار  را بــه آنــان وا
مدیریــت محــورى و مالکیــت  محــورى بســیار 
توانمنــد  و  مدیرالیــق  انتخــاب  اســت.  مهــم 
کننده می باشــد اما  یــک بعــد اصلــی و تعییــن 
اختیارات تفویضی بــه مدیرمنتخب بعد دیگر 
که بایــد مکانیزم حفاظت از شــرکت  آن اســت 
در سیســتم مدیریت محورلحــاظ شــود. یکــی 
از ایــن مکانیزمهــا شــرکتهای خانوادگی اســت 
و البتــه مکانیزمهــای دیگری را می تــوان برای 
حفاظــت از شــرکتهای مدیرمحــور ارائــه داد. 
گذاری  کثر شــرکتها بــر وا در ایــن بــاره ترجیــح ا
مدیریــت شــرکت بــه اعضــای خانــواده اســت 
کــه آنها ماندگاری شــرکت را بــه ماندگاری  چــرا 
مدیــران ترجیــح می دهنــد، و راه حــل ســاده 
گــذاری  وا را  شــرکتها  مانــدگاری  از  حفاظــت 
که  کارهــا بــه اعضــای خانــواده می داننــد چــرا 
از  فراتــر  کــه  عاطفــی  همبســتگی  می پندارنــد 
منافــع مالــی اســت باعــث می شــود ایــن افراد 
کنــار شــرکت  فــراز و نشــیب های مختلــف  در 
بماننــد. چنانچــه وضعیــت اقتصــادی حاضــر 
گیر شــرکتها شده  گریبان  که مشــکالت زیادی 
است، فرزندان من دوشادوش من، در شرکت 

ایستاده اند.

کــدام	دســته	از	مشــکالت	مربــوط	    رفــع	
بــه	رونق	بخــش	خصوصی،	می	تواند	شــما	و	
شرکتتان	را	درموفقیت	بیشتر	یاری	رساند؟

گاهــی مدیــران بــه قوانیــن از بزرگتریــن  عــدم آ
موانــع رشــد شــرکتها اســت. مدیران شــاید در 
گر در  کار خود موفق باشند اما ا حوزه مدیریت 
کار خود اطالعات کافی  مورد قوانین مربوط به 
نداشته باشند قطعًا صدمه پذیر خواهند بود. 
کنار  گاهی هــای الزم در  کســب آ در ایــن مــورد 
به دســت آوردن تخصص راهگشــای بسیاری 
از شرکتها است. جوان گرایی و توجه به حضور 
گاه هم از بار مشــکالت این شــرکتها  مدیــران آ

کاست. خواهد 

گر	ســال	135۶    بــه	عنوان	آخرین	ســوال	ا
غ	التحصیــل	 فار امــروز	 همیــن	 شــما	 و	 بــود	
می	شــدید	و	درصــدد	انتخــاب	شــغل	بودید،	

چه	شغلی	را	انتخاب	می	کردید؟
بــه نظــر مــن عنــوان و نوع شــغل مهم نیســت 
امــا حتمــا بــا روش دیگــری شــغل خــود را آغاز 
می کردم و آن روش توجه به مسائل حقوقی و 
که بیشــتر شرکتها از جانب  قوانین بود. چیزی 
آن ضربه پذیر هســتند. در واقع پاشــنه آشــیل 
بســیاری از شــرکتهای پیمانــکاری بی اطالعی 

از مسائل حقوقی و قوانین این حوزه است.
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1- در اساســنامه شــرکت ســهامی عام بایستی 
تعداد اعضای هیات مدیره و طرز انتخاب آنها 
و مدت ماموریت آنان و نحوه تعیین جانشین 
که فوت یا اســتعفاء می کنند یا  بــرای مدیرانی 
محجــور و معــزول یــا به جهت قانونــی از ادامه 
عضویــت در هیات مدیــره ممنــوع می گردند و 
حــدود و وظایــف و اختیارات مدیــران و تعداد 
کــه باید بــه صندوق شــرکت  ســهام تضمینــی 
قبــول  اعالمیــه  بــا  همــراه  و  معلــوم  بســپارند 
ســمت بــه وســیله مدیران و بازرســان شــرکت 
جهــت ثبــت بــه اداره ثبــت شــرکت ها تســلیم 
گــردد. )بندهــای 15 و 16 مــاده 8  و مــواد 17 و 

18 الیحه اصالح قسمتی از قانون تجارت(
2- در اساســنامه شــرکت ســهامی خاص باید 
کــه راجع بــه تعییــن هیأت مدیره در  مــواردی 
گذشــت قید  اساســنامه شــرکت ســهامی عــام 
گــردد. )بنــد 1 و تبصــره مــاده 20 الیحــه اصالح 

قسمتی از قانون تجارت(

را  ســهامی  شــرکت  هیأت مدیــره  اولیــن   -3
مجمــع عمومــی مؤســس و هیأت مدیره های 
بعــد از آن را مجمــع عمومــی عــادی صاحبان 
ســهام انتخــاب می کننــد. )مــاده 108 قانــون 
تجــارت بــا توجه بــه مــواد 17 و 74 و 86 و 88 

الیحه اصالح قسمتی از قانون تجارت(
کــه بایســتی  4- در مجمــع عمومــی مؤســس 
الاقل دارندگان نصف سرمایه )در جلسۀ اول( 
یا دارندگان یک سوم سرمایه )درجلسات دوم 
کنند، اتخاذ تصمیمات  و ســوم( در آن شرکت 
کثریت دو  از جملــه انتخــاب هیأت مدیــره بــا ا
)مــاده 75  بــود.  آراء حاضــران خواهــد  ســوم 

الیحه اصالح قسمتی از قانون تجارت(
تشــکیل  خــاص  ســهامی  شــرکت های  در   -5
نیســت.  الزامــی  مؤســس  عمومــی  مجمــع 
گر مجمع عمومی مؤســس برای  نتیجــه آنکه ا
شــرکت ســهامی خــاص تشــکیل نشــود اولین 
هیات مدیــره بوســیله مجمــع عمومــی عادی 

صاحبــان ســهام انتخــاب خواهــد شــد.)ماده 
82  الیحه اصالح قسمتی از قانون تجارت(

کــه بــا حضــور،  6- در مجمــع عمومــی عــادی 
الاقــل دارنــدگان بیــش از نصــف ســهام دارای 
حق رأی )در جلسۀ اول( و هر عده از صاحبان 
کــه حــق رأی دارنــد )در جلســۀ دوم(  ســهامی 
تشــکیل می شــود، انتخاب مدیران و بازرسان 
کثریــت نســبی حاضــران انجــام می شــود.  بــا ا
)مواد 87 و 88 الیحه اصالح قسمتی از قانون 

تجارت(
کثریــت آراء در مجامــع عمومــی  7- منظــور از ا
صاحبــان ســهام حاضریــن در جلســه مجمــع 
اســت. )مــاده 103 الیحــه اصــالح قســمتی از 

قانون تجارت(
8- هیأت مدیــره در هنــگام انتخاب و در تمام 
مدت تصدی باید از سهامداران شرکت باشند 
کاًل یــا بعضــا قابل عزل نیز می باشــند. )ماده  و 

107 الیحه اصالح قسمتی از قانون تجارت(

کــه	اعضــای	ســندیکا	در	خصــوص	ترتیبــات	و	تشــریفات	انتخــاب	و	عــزل	و	جایگزینــی	اعضــای	هیات	مدیــره	  ســؤاالتی	
در	شــرکت	ســهامی	و	شــرایط	اساســی	بــرای	عضویــت	در	هیات	مدیــره	شــرکت	ها	مطــرح	می	کننــد	مــا	را	بــر	آن	داشــت	

قسمت	هایی	از	قانون	تجارت	را	استخراج	و	مطلب	حاضر	را	برای	اعضای	محترم	تدوین	نمائیم.

مد تکلی کارشناس حقوقی م

تمدیره بههی مربو واب
امیعاموخا ایس درشرک
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انتخــاب  بــرای  ســهامی  شــرکت های  در   -9
مدیــران تعــداد آراء هــر رأی دهنــده )هر ســهم 
کــه بایــد انتخاب  یــک رأی( در عــدد مدیرانــی 
شوند ضرب می شود و حق رأی هر رأی دهنده 
هــر  و  می باشــد  مذکــور  ضــرب  حاصــل  برابــر 
رأی دهنــده می توانــد حق رأی خــود را به یک 
کند.  نفــر بدهــد یا آن را بیــن چند نفر تقســیم 
اساسنامه شرکت نمی تواند خالف این ترتیب 
را مقرر نماید. )ماده 88 الیحه اصالح قسمتی 

از قانون تجارت(
10- عــده اعضای هیأت مدیره در شــرکت های 
کمتــر از 5 نفــر باشــد.  ســهامی عــام نبایســتی 
کــه صاحبــان ســهام در  ایــن بــدان معناســت 
شــرکت های ســهامی عــام نمی توانــد از 5 نفــر 
کمتر باشد. )ماده 107 الیحه اصالح قسمتی از 
که وارد به ماده 3 الیحه اصالح  قانون تجارت 

قسمتی از قانون تجارت است(
11- اشــخاص حقوقــی را می توان بــه مدیریت 
شــرکت ســهامی انتخاب نمود. در این صورت 
شــخص حقوقی )با تصویب هیأت مدیرۀ خود 
یــا با تفویــض اختیــار از ســوی هیأت مدیره به 
مدیرعامــل( باید یک نفــر را به عنوان نمایندۀ 
خــود جهــت حضــور در هیأت مدیــره معرفــی 
کند. )ماده 110 الیحه اصالح قســمتی از قانون 

تجارت(
عضــو  حقوقــی  اشــخاص  یــا  شــخص   -12
نماینــدگان خــود در  هیأت مدیــره می تواننــد 
کــه بخواهنــد عــزل  هیأت مدیــره را هــر زمــان 
کننــد به شــرط آنکــه در هر زمان جانشــین اورا 
گر شــخص حقوقی  مکتوبــًا معرفــی نماینــد و ا
را  نماینــده ای  و  کنــد  عــزل  را  خــود  نماینــده 
مکتوبــًا و همزمــان بــا عــزل نماینــده قبلــی به 
در  حتــی  نکنــد  معرفــی  او  جانشــین  عنــوان 
فــرض حضــور در جلســه هیأت مدیــره، غایــب 
محســوب خواهــد شــد. نمایندگان اشــخاص 
حقوقی در هیأت مدیره شرکت همان شرایط، 
کیفــری  و  و مســئولیت های مدنــی  تعهــدات 
ناظر بر اعضای هیأت مدیره شرکتهای سهامی 
را خواهند داشــت و از جهت مسئولیت مدنی 
کــه آنهــا را بــه نمایندگــی  بــا شــخص حقوقــی 
کرده اســت مســئولیت  خــود تعییــن و معرفی 
تضامنــی خواهنــد داشــت. )مــاده 110 الیحــه 

اصالح قسمتی از قانون تجارت(

در بیان تعریف و منظور از مســئولیت تضامنی 
قانــون   403 مــاده  تجــارت  قانــون  دیــدگاه  از 
کلیــه مواردی  تجــارت مقرر داشــته اســت: در 
کــه به موجــب قوانیــن یــا موافــق قراردادهای 
باشــدطلبکار  تضامنــی  ضمانــت،  خصوصــی 
می توانــد بــه ضامــن و مدیون اصلــی مجتمعًا 
کــرده یــا پــس از رجوع بــه یکــی از آنها و  رجــوع 
عــدم وصــول طلــب خــود بــرای تمــام یــا بقیه 

طلب به دیگری رجوع نماید.
در  هیأت مدیــره  اعضــای  عــده  حداقــل   -15
در  قانونگــذار  را  خــاص  ســهامی  شــرکت های 
الیحــه اصــالح قســمتی از قانــون تجــارت بــه 
عمومــات  بــه  بنــا  امــا  نکــرده  معیــن  تصریــح 
قانونــی و مجموع مواد الیحه اصالح قســمتی 
از قانــون تجارت آنچه مســلم اســت اینکه اواًل 
شــرکت ســهامی شــخصیتی اســت از اجتمــاع 
صاحبــان ســهام )حداقل ســه شــریک( و ثانیًا  
هیأت مدیــره بنــا بــه مفهــوم هیاتــی و جمعی 
بودن آن به قدر متقن بایســتی حداقل دو نفر 
باشد و چون با وجود دو نفر در مقام اختالف، 
کثریــت و اقلیتــی حاصــل نمــی شــود پــس در  ا
نتیجه حداقــل تعداد هیأت مدیره در شــرکت 
ســهامی خــاص بایــد ســه نفــر یعنی بــه تعداد 
حداقــل قانونــی شــرکاء )ســهامداران(  باشــد. 
)بر اســاس مواد 3 و 72 الیحه اصالح قســمتی 
از قانــون تجارت و مســتنبط از مقــررات قانون 

تجارت(
هیأت مدیــره  اعضــای  تعــداد  کثــر  حدا  -16
نمی تواند از تعداد ســهامداران شــرکت بیشــتر 
باشــد. )مســتنبط از مــاده 107 الیحــه اصــالح 

قسمتی از قانون تجارت(
که حکم ورشکستگی  17- محجورین، کسانی 
بــه  کــه  کســانی  اســت،  شــده  صــادر  آنهــا 
امانــت،  در  خیانــت  ســرقت،  ارتــکاب  علــت  
کالهبرداری یا در  کالهبرداری، جرایم در حکم 
حکــم خیانــت در امانــت، اختــالس، تدلیس، 
تصــرف غیر قانونی در اموال عمومی به موجب 
حکم قطعی محکوم یا به موجب حکم قطعی 
کاًل یــا بعضًا محروم شــده  از حقــوق اجتماعــی 
نمی تــوان  را  محرومیــت(  مــدت  )در  باشــند 
مدیرعاملــی  و  هیأت مدیــره  عضویــت  بــه 
شــرکت های ســهامی انتخاب نمود. )مواد 111 
و 126 الیحه اصالح قسمتی از قانون تجارت(

عیــن  در  نمی توانــد  شــرکت  مدیرعامــل   -18
حال رئیس هیأت مدیره همان شــرکت باشــد 
مگر با تصویب سه چهارم آراء حاضر در مجمع 
عمومــی عــادی صاحبــان ســهام. )مــاده 124 

الیحه اصالح قسمتی از قانون تجارت(
حــال  عیــن  در  نمی توانــد  کــس  هیــچ    -19
مدیریــت عامــل بیش از یک شــرکت را داشــته 
که  باشــد. تصمیمات و اقدامــات مدیر عاملی 
مدیریت عامل یک شرکت دیگر را نیز به عهده 
اشــخاص  و  مقابــل صاحبــان ســهام  دارد در 
ثالث معتبر و مســئولیت های ســمت مدیریت 
عامــل، شــامل حــال او خواهــد شــد و البته به 
عــزل  حکــم  دادگاه  ذینفعــی  هــر  درخواســت 
کرد و حکم  چنین مدیرعاملی را صادر خواهد 
دادگاه در ایــن خصــوص قطعــی اســت. )مواد 
از قانــون  126 و 127 الیحــه اصــالح قســمتی 

تجارت(
و  مدیــران  اقدامــات  و  اعمــال  کلیــه   -20
مدیرعامــل شــرکت در مقابــل اشــخاص ثالث 
نافــذ و معتبــر اســت و نمی تــوان به عــذر عدم 
اجــرای تشــریفات مربوط به طــرز انتخاب آنها 
اعمــال و اقدامــات آنــان را غیرمعتبر دانســت. 
)مــاده 135 الیحــه اصــالح قســمتی از قانــون 

تجارت(
21- در صورت انقضاء مدت ماموریت مدیران 
مدیــران  جدیــد،  مدیــران  انتخــاب  زمــان  تــا 
کان مســئول امــور شــرکت و اداره  کمــا ســابق 
گاه مراجــع موظــف بــه  آن خواهنــد بــود. هــر 
دعوت مجمع عمومی عادی صاحبان ســهام 
)هیأت مدیــره و بازرس یا بازرســان قانونی( به 
وظیفــه خود عمــل نکنند هر ذینفــع می تواند 
از اداره ثبت شــرکت ها دعــوت مجمع عمومی 
عادی صاحبان سهام را برای انتخاب اعضای 
هیأت مدیــره تقاضــا نماید. )مــاده 136 الیحه 

اصالح قسمتی از قانون تجارت(
و  هیأت مدیــره  )اعضــای  مدیــران  گــر  ا  -22
مدیرعامل( شــرکت در حین مدیریت، شرایط 
که  مدیریــت را از دســت بدهنــد یا ثابت شــود 
شــرایط  فاقــد  انتخــاب(  هنــگام  )در  ابتــدا  از 
قانونــی الزم بوده اند به تقاضای هر ذینفعی با 
حکــم دادگاه عــزل خواهند شــد. حکم دادگاه 
در ایــن خصــوص قطعی اســت. ) تبصره ماده 
 111 و مــواد 126 و 127  الیحــه اصــالح قســمتی
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 از قانون تجارت(
23- مدیــران شــرکت توســط مجمــع عمومی 
انتخــاب  عــادی  عمومــی  مجمــع  و  مؤســس 
می شــوند )مــاده 108الیحــه اصالح قســمتی از 

قانون تجارت(
اعضــای  ســمت  و  مســئولیت  مــدت   -24
هیأت مدیره )که در اساســنامه شــرکت تعیین 
می شود( نمی تواند از دو سال بیشتر باشد. به 
بیان دیگر در هیچ صورتی حتی در اساســنامه 
شــرکت و یــا با تصویــب مجمع عمومــی عادی 
مأموریــت  مــدت  نمی تــوان  صاحبــان ســهام 
هیأت مدیره را در شــرکت های سهامی بیش از 
کــرد. تعیین مدت مســئولیت  دو ســال معین 
کمتر از دو سال بالمانع است. )ماده 109  برای 

الیحه اصالح قسمتی از قانون تجارت(
هیأت مدیــره  اعضــای  مجــدد  انتخــاب   -25
که  بــرای دوره هــای دو ســاله متوالی تــا زمانی 
شــرایط مدیریت را از دست نداده اند، بالمانع 

از  اصــالح قســمتی  )مــاده 109 الیحــه  اســت. 
قانــون تجــارت بــا توجــه بــه مــاده 111 الیحــه 

اصالح قسمتی از قانون تجارت(
گــر انتخــاب یــا عــزل بعضــی از مدیــران  26- ا
شــرکت در دســتور مجمــع عمومــی صاحبــان 
ســهام باشــد رئیــس هیأت مدیــره نمی توانــد 
ریاســت مجمع عمومی عادی صاحبان سهام 
رئیــس  صــورت  ایــن  در  و  شــود  عهــده دار  را 
مجمــع از بین ســهامداران حاضر در جلســه با 
کثریت نســبی انتخاب خواهد شد. )ماده 101  ا

الیحه اصالح قسمتی از قانون تجارت(
مجمــع  تصمیمــات  کــه  مــواردی  در   -27
مجمــع  از  اعــم   ( ســهام  صاحبــان  عمومــی 
عمومی موسس، عادی، فوق العاده( متضمن 
بازرســان  یــا  بــازرس  و  انتخــاب هیأت مدیــره 
یــا  ترازنامه،کاهــش  تصویــب  باشــد  شــرکت 
افزایــش ســرمایه و هــر نــوع تغییــر اساســنامه، 
از صورتجلســه  یــک نســخه  انحــالل شــرکت، 

ثبــت  اداره  بــه  ثبــت  بایســتی جهــت  مجمــع 
و  نــام  همچنیــن  گــردد.  ارســال  شــرکت ها 
مشخصات و حدود اختیارات مدیرعامل باید 
با ارسال نسخه ای از صورتجلسه هیأت مدیره 
بــه اداره ثبــت شــرکت ها اعــالم تــا در روزنامــه 
گهی شــود. )مــاده 106 الیحــه اصالح  رســمی آ
قسمتی از قانون تجارت با توجه به ماده 18 و 

بندهای 3 و 4 ماده 20 قانون تجارت(.
28- مدیران و بازرســان شــرکت بایســتی پس 
از انتخاب به وســیله مجمع عمومی صاحبان 
کتبــًا قبــول ســمت نماینــد و تاییدیــه  ســهام 
کتبی قبول سمت آنان به اداره ثبت شرکت ها 
تســلیم شــود. )مــواد 17 و 18 و بنــد 4 ماده 20 

الیحه اصالح قسمتی از قانون تجارت(
29- در شــرکت های ســهامی خــاص انتخــاب 
اولیــن مدیــران و بــازرس یــا بازرســان قانونــی 
شــرکت باید در صورتجلسه ای قید و به امضاء 
کلیه سهامداران برسد. )بند 3 ماده 20 الیحه 

اصالح قسمتی از قانون تجارت(
گر تعداد اعضای هیأت مدیره بر اثر فوت  30- ا
یــا اســتعفاء یــا ســلب شــرایط قانونــی )عــزل یا 
ممنوعیــت از ادامه عضویــت در هیأت مدیره( 
از یــک یــا چنــد نفــر آنــان از حداقــل مقــرر در 
قانون )در شــرکت های ســهامی عام 5 نفر و در 
کمتر شــود  شــرکت های ســهامی خاص 3 نفر( 
که  اعضــاء علی البــدل هیأت مدیره بــه ترتیبی 
گر در اساسنامه  در اساســنامه شــرکت آمده و ا
کــه مجمع عمومــی عادی  نیامــده بــه ترتیبــی 
گرفــت و  مقــرر نمایــد جــای آنــان را خواهنــد 
بدین ترتیب هیأت مدیره تکمیل خواهد شــد 
تــا تصمیمــات آنــان قانونی تلقی شــود. )ماده 
112 الیحــه اصالح قســمتی از قانــون تجارت با 
توجه به بند 15 ماده 8 و بند 1 ماده 20 الیحه 

اصالح قسمتی از قانون تجارت(
صاحبــان  عــادی  عمومــی  مجمــع  گــر  ا  -31
هیأت مدیــره  بــرای  علی البــدل  عضــو  ســهام 
تعییــن نکرده باشــد و یــا اینکه تعــداد اعضای 
علی البــدل هیأت مدیره برای تکمیل اعضای 
هیأت مدیــره و تصــدی محل هــای خالــی در 
کافی نباشــد اعضــای باقیمانده  هیأت مدیــره 
هیأت مدیره بایســتی بالفاصله پس از حدوث 
کاهــش اعضــای آن  نقــص در هیأت مدیــره و 
کمتر از حداقــل قانونی، نســبت به دعوت  بــه 
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مجمــع عمومــی عــادی صاحبان ســهام 
جهت تکمیل اعضای هیأت مدیره اقدام 
کنــد. )مــاده 112 الیحه اصالح قســمتی از 

قانون تجارت(
اعضــای  تمــام  کــه  صورتــی  در   -32
در  عضویــت  شــرایط  هیأت مدیــره 
یــا  بدهنــد  دســت  از  را  هیأت مدیــره 
که اعضای  اســتعفاء نمایند یا در صورتی 
باقیمانده هیأت مدیره به تکلیف قانونی 
عمومــی  مجامــع  دعــوت  بــرای  خــود 
صاحبــان ســهام جهــت تکمیــل اعضای 
ح مــاده 112 الیحه  هیأت مدیــره )بــه شــر
اصــالح قســمتی از قانــون تجــارت( عمل 
نکننــد هــر ذینفــع می توانــد از بــازرس یــا 
مجمــع  کــه  بخواهــد  شــرکت  بازرســان 
عمومــی عــادی صاحبان ســهام را جهت 
تکمیل عده اعضای هیأت مدیره دعوت 
یــا  بــازرس  و  نمایــد  تشــکیل جلســه  بــه 
بازرســان شــرکت مکلف به انجــام چنین 
درخواســتی هســتند. )مــاده 113 الیحــه 

اصالح قسمتی از قانون تجارت(
33- اعضــای هیأت مدیــره بایــد حداقل 
که در اساسنامه شرکت  تعداد ســهامی را 
مقرر شده دارا باشند و اساسنامه شرکت 
مجمــع  در  دادن  رای  بــرای  می توانــد 
عمومی صاحبان ســهام دارا بودن تعداد 
کند بنابراین  مشــخصی از سهام را شــرط 
هیأت مدیــره  اعضــای  ســهام  تعــداد 
کــه  نبایســتی از حداقــل تعــداد ســهامی 
مجمــع  در  دادن  رای  بــرای  اساســنامه 
عمومــی عــادی صاحبــان ســهام تعییــن 
بــرای  ســهام  ایــن  باشــد.  کمتــر  کــرده 
که ممکن است  تضمین خســاراتی است 
از تقصیــرات مدیران منفرداً یا مشــترکًا بر 
شــرکت وارد شــود. ســهام مذکور بایستی 
بــا نــام باشــد و قابــل انتقــال نیســت و تــا 
کــه اعضــای هیأت مدیــره مفاصــا  زمانــی 
شــرکت  در  خــود  تصــدی  دوره  حســاب 
مذکــور  ســهام  نکرده انــد  دریافــت  را 
وثیقــه  عنــوان  بــه  شــرکت  صنــدوق   در 
الیحــه   114 )مــاده  مانــد.  خواهــد  باقــی 

اصالح قسمتی از قانون تجارت(
که وفق مــاده 116 الیحه  قابــل ذکر اســت 

اصالح قســمتی از قانــون تجارت تصویب 
ترازنامــه و حســاب ســود و زیان هــر دوره 
مفاصاحســاب  منزلــه  بــه  شــرکت  مالــی 
و  اســت  مالــی  دوره  همــان  در  مدیــران 
پس از تصویب ترازنامه و حســاب ســود و 
که مــدت مدیریت اعضای  زیان دوره ای 
هیأت مدیره در آن دوره پایان یافته یا به 
هر نحوی در آن دوره از آنان سلب سمت 
شــده باشــد ســهام وثیقــه موصــوف بــه 

خودی خود از قید وثیقه آزاد می شود.
که اعضای هیأت مدیره  34- در صورتــی 
در هنــگام انتخــاب، مالــک تعداد ســهام 
الزم بــه عنــوان وثیقه نباشــد و همچنین 
در مــورد انتقــال قهــری ســهام وثیقــه در 
زمــان مدیریــت یــا افزایــش یافتــن تعداد 
وثیقــه مدیــران،  عنــوان  بــه  ســهام الزم 
کــه  هیأت مدیــره ای  اعضــای  یــا  عضــو 
مشــمول این شرایط شــده اند باید ظرف 
کثــر یک مــاه از تاریخ وقوع و حدوث  حدا
ایــن شــرایط تعداد ســهام الزم بــه عنوان 
کنند و  به صندوق شــرکت  وثیقه را تهیه 
بســپارند در غیــر ایــن صــورت مســتعفی 
محســوب خواهند شد. )ماده 115 الیحه 

اصالح قسمتی از قانون تجارت(
35- هیأت مدیره شــرکت بایســتی الاقل 
یک نفر شخص حقیقی را به مدیرعاملی 
شرکت برگزیند و حدود اختیارات و مدت 
معیــن  را   او  حق الزحمــه  و  مســئولیت 
گــر مدیرعامل، عضــو هیأت مدیره  کنــد. ا
شــرکت هــم باشــد دوره مدیریــت عاملی 
عضویــت  مــدت  از  بیــش  توانــد  نمــی  او 
باشــد. هیأت مدیــره  او در هیأت مدیــره 
که بخواهد مدیرعامل  می توانــد هر وقت 
را عــزل نمایــد. )مــاده 124 الیحــه اصالح 

قسمتی از قانون تجارت(
اساســی  قانــون   141 اصــل  برابــر   -36
کارمندان دولت  جمهوری اسالمی ایران 
دولتــی  شــغل  بــا  همزمــان  نمی تواننــد 
در  عضویــت  یــا  عامــل  مدیریــت  خــود 
هیأت مدیــره انــواع مختلف شــرکت های 
خصوصی از جمله شرکت های سهامی را 

عهده دار شوند  

روز جهانـی شهرسـازی،  بـه مناسـبت  راه و شهرسـازی  وزیـر 
دستورالعمل چهارگانه برای ارتقای وضعیت فعلی در شهرها 
بـه مناسـبت  کرد.عبـاس آخونـدی در پیـام خـود  را تشـریح 
و  مشـکالت  براسـاس  کـرد:  کیـد  تا شهرسـازی  جهانـی  روز 
کشـور وجـود دارد،  کنـون در شـهرهای  کـه هـم ا چالش هایـی 
کار شـهری جدیـد بایـد چهـار رکـن بنیادین را پوشـش  دسـتور 
دهد. وی تصریح کرد: اولین رکن به توجه به شهرها به عنوان 
»سازمان اجتماعی« که هسته تشکیل دهنده آن شهروندان 
و در مرحله بعدی خانواده است، به عنوان سیاست بنیادین 
توسـعه ملـی و توجـه ویـژه بـه موضـوع فقر شـهری برمی گـردد.

کیـد شـده اسـت:  در پیـام وزیـر راه و شهرسـازی همچنیـن تا
توزیع نقش اقتصادی شـهرها در توسـعه ملی و نیز شناسایی 
فرصت هـای اقتصـادی که شـهرها ارائه می دهند دومین رکن 

کار شـهری جدیـد محسـوب می شـود. دسـتور 
چالش هایـی  بـه  رسـیدگی  کـه  اسـت  حالـی  در  ایـن 
زیسـت محیطی جهانـی ماننـد تغییـرات آب و هوایی، مصرف 
ناپایـدار انـرژی و ریسـک بـاالی بالیـای طبیعـی و همچنیـن 
موضـوع ایران شـهر به عنـوان عنصـر هویتـی و معنی بخـش بـه 
کار شـهری  زندگی مدنی ایرانیان دو رکن دیگر موثر در دسـتور 
جدیـد محسـوب می شـوند. وزیـر راه و شهرسـازی همچنیـن 
در بخشـی از پیـام خـود بـه مناسـبت روز جهانـی شهرسـازی، 
که از دستاوردهای دانش جهانی  آورده است: باید همچنان 
برخـوردار می شـویم، در چارچـوب تاریـخ ایـران و تمـدن آن، 
کـه انسـان ها در آن احسـاس رشـد و  کنیـم  شـهری طراحـی 
بالندگـی، دلبسـتگی و سـرزندگی داشـته باشـند و بتواننـد در 
کیفیـت زندگـی بکوشـند. در بخـش دیگـری از  جهـت ارتقـای 
ایـن پیـام آمـده اسـت: سـکونت بیـش از 70 درصـد جمعیـت 
ایـران در شـهرها نشـان از تحـول و دگرگونـی فزاینـده جامعـه 
ایـران بـه سـوی شـهری شـدن دارد. شـهری شـدن در ایـران 
غلبـه  امـا  آورده،  فراهـم  توسـعه  بـرای  فرصت هایـی  گرچـه 
غ  فـار فرآینـد  ایـن  نوپردازانـه در  و  کارکردگرایانـه  دیدگاه هـای 
زیست سـرزمینی،  و  فرهنگـی  تاریخـی،  سرشـت  بـه  توجـه  از 
کـرده  مواجـه  بنیادیـن  چالش هایـی  بـا  را  کشـور  شـهرهای 
اسـت. وزیر راه و شهرسـازی در ادامه با اشـاره به چالش هایی 
کالن شهرها را با اختالل  که جریان زندگی در شهرهای بزرگ و 
کـرد: این چالش ها که شـاید بـا ورود  کرده انـد، تصریـح  روبـه رو 
اندیشـه تجدد در ایران و تغییر سـاختار شـهرها در همه ابعاد 
آغازیـن  نقطـه  سیاسـی،  و  فرهنگـی  اجتماعـی،  اقتصـادی، 
بـودن،  زندگـی   قابـل  زمینـه  باشـد، در سـه  آنهـا  شـکل گیری 
کاالیی شـدن شـهرها نمایـان  کاال و نهایتـا  حرکـت انسـان و 

شـده اند.  

ار صنعت ساختمان   اخ

دستورالعمل چهارگانه برای شهرها
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رامعوقاتبانکیدرایران
برابردنیاست  

ی یا  جواد 
گذشــته، نســبت معوقــات در  طــی ســال های 
نظــام بانکــی بــه مــرور افزایــش یافتــه اســت. 
اثــر  وضعیــت  بر ایــن  اقتصــادی  رکــود  گرچــه  ا
قابل توجهی داشــته اســت اما نقش مدیریت 
بانک ها و شاخص های عملکردی آنان هم در 

ایجاد این شرایط کم نبوده است.
که بحث از مشــکالت اقتصادی، رکود و  هــرگاه 
حتی فساد و اختالس می شود پای بانک ها در 
میان است. البته ارجاعات بی شمار مشکالت 
کشــور بــه نظام بانکــی بی دلیل هم  اقتصادی 
نیســت. در مقــام مثال، برخی نظــام بانکی در 
کشــور را بــه مثابه خــون در بدن  اقتصــاد یــک 
کــه  موجــود زنــده دانســته اند. هــرگاه و هرجــا 
کثیف یا در جریان آن خللی ایجاد  ایــن خون، 
گوار بــود. البته  شــود بایــد منتظر یــک اتفاق نا
پــول به خــودی خود، فقــط یک ابــزار معامله 
اســت و طبق آخریــن و معتبرتریــن یافته های 
اقتصاددانــان در بلندمــدت اثــری بر وضعیــت 
بخش حقیقی اقتصاد، یعنی تولید و اشتغال، 
کشــور در قالب  نــدارد امــا وقتــی ســرمایه های 
افــرادی  بــا دســت  بانکــی در پروژه هــا  منابــع 
می کنــد.  فــرق  شــرایط  شــود،  بلوکــه  خــاص، 
حبــس  کشــور  ســرمایه های  حالــت  ایــن  در 
می شــوند و فرصــت توســعه و رونــق اقتصادی 
کشــور می گیرنــد. در میــان شــاخص هایی  را از 
کــه عملکــرد نظــام بانکــی را توضیــح می دهد، 

معوقــات بانکــی، بســیار مهم اســت. منظور از 
معوقــات بانکــی، یــا بــه اصطــالح تخصصی تر، 
بانکــی،  نظــام  غیرجــاری  مطالبــات  نســبت 
درصدی از تســهیالت پرداختی بانک هاســت 
که در سررسید معین بازپرداخت نشده است. 
کــه اوال  ایــن شــاخص نشــان دهنده آن اســت 
کــه عمدتــا فعــاالن اقتصــادی و  وام گیرنــدگان 
مــردم هســتند بــه چــه میــزان در بازپرداخــت 
بدهــی خــود موفــق بوده انــد؟ و ثانیــا بانک ها 
تــا چه میــزان در هدایت منابــع به بخش های 
کرده اند؟  مولد و معتبر اقتصادی درست عمل 
کــه دچــار اختــالل  هرکــدام از ایــن دو مولفــه 
شــود نســبت معوقات باال رفته و شرایط برای 

اقتصاد و نظام بانکی بغرنج می شود.

وضعیت اقتصاد کشور از نظر
 معوقات چگونه است؟

گذشــته، نســبت معوقــات در  طــی ســال های 
نظــام بانکــی بــه مــرور افزایــش یافتــه اســت. 
اثــر  وضعیــت  بر ایــن  اقتصــادی  رکــود  گرچــه  ا
قابل توجهی داشــته اســت اما نقش مدیریت 
بانک هــا و شــاخص های عملکــردی آنــان هم 
در ایجاد این شــرایط کم نبوده است. در ادامه 
کرد. طبق آخرین  این موارد را تشریح خواهیم 
آمــار طــی ســال های اخیــر بــه طــور متوســط 
حدود 18 درصد تســهیالت پرداختی بانک ها 

هــزار   500 فــرض  بــا  یعنــی  می شــود.  معــوق 
میلیارد تومان وام پرداختی توسط بانک های 
کشــور در ســال، حــدود 90هزار میلیــارد تومان 
ج می شود. این  آن حبس شده و از چرخه خار
کــه بررســی ها نشــان می دهد  در حالــی اســت 
این نسبت در جهان 4 درصد و در غرب آسیا، 
بــه عنــوان بدتریــن منطقه جهــان از این نظر، 
حــدود 5درصد اســت. لــذا در ایــران 4/5 تا 5 
برابر دنیا، پول ها معوق و حبس می شــوند اما 
چــرا؟ در ادامه 6 دلیل اصلی را به طور خالصه 

تشریح می کنیم.

1- شرکت هایی که به خودشان 
وام می دهند!

مجموعــه  و  بانک هــا  بنــگاه داری  موضــوع 
عظیــم شــرکت های زیرمجموعــه آنهــا یکــی از 
دالیل روشــن این وضعیت اســت. بانک ها به 
مجموعــه شــرکت های زیرمجموعــه خــود وام 
می دهنــد و انگیــزه ای هــم بــرای دریافــت آن 
ندارنــد. ضمــن این کــه معموال این شــرکت ها 
کارایــی اقتصــادی مناســبی هــم ندارنــد و بــه 
خاطــر مدیریــت غیرتخصصی دچار مشــکالتی 
قبــل، صمیمــی  روز  می شــوند. همیــن چنــد 
کانــون  عالــی  شــورای  رئیــس  دهکــردی، 
مشــاوران اعتبــاری و ســرمایه گذاری، در ایــن 
کــه در  کــرد  اعــالم  شــفاف  صــورت  بــه  رابطــه 
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تشــکیل می شــود  حــال حاضــر شــرکت هایی 
ح تهیه می کنند، خودشــان  که خودشــان طــر
کنیم  گر دقــت  بــه خودشــان وام می دهنــد و ا
که اغلب معوقات مربوط به  متوجه می شویم 
که  شــرکت های وابســته به خود بانک هاست 
ایــن موضوع خالف اصل 138 قانون اساســی 

است.

2- اعتبارسنجی در حد صفر
کــه بایــد قبــل از دریافت  اقــدام مهــم دیگــری 
تســهیالت انجــام شــود تــا مانــع معوق شــدن 
مشــتری  اعتبارســنجی  شــود،  تســهیالت 
توســط بانک اســت. البته قطعا خود بانک ها 
کار را انجــام دهنــد بلکه باید  نمی تواننــد ایــن 
مؤسســات تخصصــی بــا جمــع آوری اطالعات 
اقتصــادی  افــراد و عملکــرد  مــورد  شــفاف در 
و مالــی پیشــین آنهــا، اعتبــار هــر فــرد یــا بنگاه 
گــزارش دهنــد تــا  کننــد و بــه بانــک  را تعییــن 
بانک بر این اســاس میزان وام، شــرایط وثیقه 
کنــد امــا نــه از آن  و بازپرداخــت آن را تعییــن 
از  نــه  و  هســت  خبــری  کشــور  در  مؤسســات 
اطالعات شــفاف و ســابقه عملکــرد اقتصادی 
فــرد. بانک هــا هــم حساســیت زیادی بــه این 

موضوع ندارند.

3- مدیریت مخاطره آمیز بانک ها
ایجــاد  خــود بانک هــا و مدیریتشــان هــم در 
ایــن شــرایط و معوقــات بــاال نقش به ســزایی 
کــه اخیــرا زیرنظر قائم  دارنــد. طبق پژوهشــی 
بانک هــا  شــده،  انجــام  مرکــزی  بانــک  مقــام 
تصمیم هــا و مدیریــت درســتی در مواجهــه با 
ایــن مطالبــات و معوقــات و همچنیــن هنگام 
پرداخــت وام ندارنــد. بخشــی از ایــن موضوع 
مربــوط بــه تصمیم هــای ریســکی مدیــران در 
که با عجله و بدون  شرایط بد اقتصادی است 
بررســی انجــام شــده و نتیجــه ای جــز حبــس 
کــه  نــدارد. بار هــا هشــدار داده شــده  منابــع 
بانک هــا در وضعیــت رکود و تنگنــای اعتباری 
کنند. این  از اقدامات مخاطره آمیز خودداری 
گاهی در ســوی جذب  اقدامــات مخاطره آمیز 
گاهی در ســوی  منابــع با پرداخت ســود باال و 
تجهیــز منابع با پرداخت های بدون بررســی و 
کافــی انجام  همچنیــن بــدون دریافــت وثایق 

می شــود. نتایــج ایــن وضعیــت در هــر دو ســو 
بــه ضــرر نظــام بانکی اســت و یــک نتیجــه آن 

افزایش معوقات است.

4-وثایق کافی هم جواب نمی دهد؟
بــرای تضمیــن  بانک هــا  راهکار هــای  از  یکــی 
امــا  اســت  وثیقــه  اخــذ  وام هــا  بازپرداخــت 
چــرا ایــن راهــکار هــم مشــکل را حــل نکــرده 
در  چنانچــه  اســت.  روشــن  پاســخ  اســت؟ 
اخیــر  فســادهای  و  سوءاســتفاده ها  برخــی 
کافی  هــم روشــن شــد در برخی مــوارد وثایــق 
کافــی برای  اخــذ نمی شــود. لــذا بانــک قدرت 
داشــت.  نخواهــد  را  منابعــش  بازپس گیــری 
مخصوصــا آن کــه در برخــی مــوارد هزینه هــای 
حقوقــی و پیگیری هــای الزم بــرای نقدکــردن 
که بانک  کار را آنقدر زیاد می کند  وثیقــه هزینه 
کند تــا بر بدهکار فشــار  ترجیــح می دهــد صبــر 
کــه در ارقام باال احتمال وقوع  بیــاورد. اتفاقی 
که  بیشــتری دارد. نکتــه مهــم دیگر آن اســت 
ایــن وثایــق بایــد بــرای بانــک همیشــه مفیــد 
کــه فــردی بــرای احداث  کنیــد  باشــد. فــرض 
کارخانــه وام دریافــت می کند و بعــد از احداث 
خ  آن بــا مشــکل اقتصــادی مواجه شــده و چر
کارخانــه نمی چرخــد. از قضــا وثیقــه وام هــم 
کارخانه بوده است. بارها مشاهده شده  خود 
که از ابتدا  ح های صنعتی  کــه برخی از ایــن طر
بــا بررســی درســتی احــداث نشــده اند، بعــد از 
احــداث رهــا می شــوند. در ایــن شــرایط قطعا 

تــوان بازپرداخــت وام خــود را هــم نخواهنــد 
کارخانه تعطیل را به بانک تقدیم  داشت. لذا 
کارخانه را پلمب می کند و  می کنند. بانک هم 

می گذارد برای روز مبادا.

5-شرایط اقتصادی و رکود
آنچه مشــخص اســت شــرایط رکــود اقتصادی 
بر افزایــش مطالبــات غیرجــاری اثــر مســتقیم 
دارد. معمــوال بســیاری از بنگاه هــا در شــرایط 
کاهــش فروش بــا تاخیــر در  رکــودی بــه دلیــل 
کاهش نقدینگی  بازگشــت سرمایه و در نتیجه 
مواجــه می شــوند و برای فــرار از این مســیر به 
ســراغ جــذب نقدینگــی و اخــذ وام می رونــد، 
کــه در شــرایط رکــودی بــه ویــژه  غافــل از ایــن 
شــرایط رکودی ســال های اخیر اقتصاد ایران، 
کمبــود تقاضــا برمی گــردد و تولیــد  مشــکل بــه 
بیشــتر  فــروش و ســودآوری  بــه  لزومــا  بیشــتر 
واحدهای اقتصــادی نمی انجامــد. در چنین 
شــرایطی اخــذ وام بیشــتر از ســوی واحدهای 
دچــار رکــود منجــر به افزایــش معوقــات بانکی 
کــه امــکان بازپرداخــت وام هــا  می شــود چــرا 

وجود ندارد.

6- تسهیالتی که به بانک ها
 تکلیف می شود

گذشته یکی از معضالت اصلی  طی سال های 
بــرای  دولتــی  مســئوالن  فشــار  بانکــی  نظــام 
ح هــا و پروژه های  پرداخــت تســهیالت بــه طر
اینگونــه  اســت.  بــوده  مســئوالن  مدنظــر 
کــه بــه تســهیالت تکلیفی مشــهور  تســهیالت 
اســت، منجــر بــه اختصــاص بخشــی از منابــع 
ح هــای غیراقتصادی و در نتیجه  بانکی به طر
معــوق مانــدن آن منابع می شــود. نکته قابل 
که تســهیالت  تأمــل در ایــن مــوارد این اســت 
کوتاه مدت  بانکــی عموما با هدف تامین مالی 
طراحــی شــده اســت و در بســیاری از پروژه هــا 
بــه دلیــل طوالنــی بودن مــدت زمــان تکمیل 
پــروژه و حتــی بــه طــول انجامیــدن بســیاری 
ح هــای اقتصــادی و نیمه تمــام مانــدن  از طر
ح های  آنهــا، منابــع بانکــی نیز معطل ایــن طر

نیمه تمام می ماند./ روزنامه	خراسان

		شرایط	رکود	اقتصادی	بر	افزایش	
مطالبــات	غیرجاری	اثر	مســتقیم	
دارد.	معموال	بسیاری	از	بنگاه	ها	
در	شرایط	رکودی	به	دلیل	کاهش	
بازگشــت	 در	 تاخیــر	 بــا	 فــروش	
کاهــش	 نتیجــه	 در	 و	 ســرمایه	
نقدینگی	مواجه	می	شوند	و	برای	
فرار	از	این	مســیر	به	سراغ	جذب	

نقدینگی	و	اخذ	وام	می	روند،	
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کلیدی برای بهبود  کنونی، نقاط     در وضعیت 
دارایی هــای  احــداث  پروژه هــای  مدیریــت 
بــا  شــباهت هایی  مــا،  کشــور  در  ســرمایه ای 
کشــورهای دیگــر دارد. امــا تفــاوت بســیاری با 
کشــورها دارد. بنابرایــن ترجمــه  متــون  دیگــر 
گرته بــرداری نعــل بــه نعــل  کشــورها یــا  دیگــر 
بــود.  آنــان، راهگشــا نخواهــد   جزییــات فنــی 
گــر قوانیــن و مقررات  بگذاریــد مثالــی بزنیــم: ا
کشــورهای اسکاندیناوی )که بر اساس  یکی از 
رتبه هــای احســاس فســاد یــا شــفافیت وضــع 
کشــور آشــفته و  خوبــی دارنــد( را بــه زبــان یك 
کشــور  فســادزده  آســیا یا آفریقا ترجمه و در آن 
کشــور  منتشــر کنیم، آیــا مشــکل فســاد در آن 
مقصد حل خواهد شــد؟ پاســخ روشــن است: 
درمــان  امــور،  ظاهــر  از  ســطحی  تقلیــد  نــه، 
که  مشــکالت نخواهدبود. واقعیت این اســت 
در موضــوع »مشــارکت عمومی و خصوصی« - 
ماننــد بســیاری دیگــر از امــور و پدیده ها - یك 
خ  داده و  تحــول تــازه در برخــی جوامع دیگــر ر
آن تحــول در آن جوامــع، بــه دســتاوردهایی 
کــه  آنجــا  از  انجامیــده   اســت.  آن جوامــع  در 
را  آنــان  خــود،  باطــن  در  یــا  بــه  صراحــت  مــا 
کنــون برخی از ما  جوامعــی موفــق می دانیم، ا
آوردن  به  دســت  به منظــور  دســت اندرکاران، 
همــان  ایجــاد  پــی  در  دســتاوردها،  همــان 
تحــوالت در جامعــه  خودمان هســتیم، اما در 
اینجــا باید عالوه بر مو، به پیچش مو نیز توجه 
و در همین فهم اولیه  صورت مسئله دقت کرد:

آیــا مــا می خواهیم »ســطح و ظاهر رفتــار اخیر 
آنــان را تقلیــد  کنیــم« یــا »اصــول و زیربناهــای 
و  کشــف  را  آنــان  موفقیت هــای  بــه  منجــر 
گــر بــه مبانــی آن تحول در  کنیــم«؟ ا اســتفاده  
گر اصــول حل  جوامــع موفــق توجــه  نکنیــم و ا
مســئله  آنــان را به درســتی درک نکنیم، شــاید 
کنیــم، اما  فقــط لبــاس مشــکالتمان را عــوض 
از  بعــد  و  باشــیم  نکــرده    درمــان  را  مشــکالت 
مدتی اشتغال به لباس دوزی و تعویض ظاهر، 
مجبــور بــه دوبــاره کاری شــویم و حتــی آنچــه 
گمان  می کردیم راه حل اســت خودش بخشی 
کنونی نیز  از مشــکالت آینده باشد. در مسئله  
که در برخــی جوامع دنیا،  حقیقت این اســت 
که مشــارکت نیروهای  به این فهم رســیده اند 
مختلف جامعه در حل مسائل الزم است. آن 
جوامــع این تــالش را در حوزه هــا و زمینه های 
مختلــف و بــا روش هــای مختلــف آزموده اند و 
توسعه    داده اند؛ از جمله حدود دو دهه است 
ح ها و پروژه های احداث  کــه برای مدیریت طر
گســترش دامنــه   دارایی هــای ســرمایه ای، بــه 
بازیگــران و نحوه  بازی آنان در این پروژه ها نیز 
که ساز و کارهای این  کرده اند  پرداخته  و تالش  

گسترش را فراهم   کنند.
مــا بایــد بــا پایبنــدی به »اصــول جهانشــمول 
توســعه «، »الگــوی توســعه  خویــش« را در این 
کنیم؛ البته  موضــوع نیز پی ریــزی و بازآفرینــی 
تعــدادی  گــردآوردن  از  دشــوارتر  بســیار  ایــن 
آنهــا  ترجمــه   و  دیگــر  کشــورها ی  مقــررات  از 

از  کشــور و تصویــب ترکیبــی  بــه زبــان رســمی 
مقــررات مختلف اســت. بــرای ایــن بازآفرینی، 
گفت وگــو  مــا بایــد به درســتی مطالعــه، تفکــر، 
و حــل مســئله انجام دهیــم و بــرای هریــك از 
پرسش های پیش روی خود، پاسخ هایی این 
زمانی و این مکانی بیابیم. با چنین شــیوه ای 
کنونی  کنیــم تا تالش  که: چه  مــا باید دریابیم 
ما برای توسعه  روش های »مشارکت عمومی و 
کنیم  خصوصی« یك اقدام بهره ور باشــد؟ چه 
تا به اهداف موردنیاز ایران دهه  1390 برســیم 
و البتــه ایــن اهداف را بــا هزینه هایی معقول و 
اقتصادی به دســت آوریم؟ )یعنی اقداماتمان 

هم »اثربخش« باشد و هم »کارآ«(.
برای اجرای این تغییــرات »اثربخش« و »کارآ« 
در ایــن محیــط اداری و اجتماعــی، بایــد قبل 
از هرچــه بــه وضعیــت و الزامــات ایــن محیــط 
توجه کنیــم. در اداره  امور بــه روش تیول داری 
قاجــاری، شــازدگان یــا دیگــر اعضــای وابســته 
بــه دربــار، منطقــه ای از مملکــت را در اختیــار 
می گرفــت تــا عــالوه بــر تأمیــن خــراج مرکــز، آن 
منطقــه را همچون ملك طلق خود، در تصرف 
خویــش نگــه  دارد و به هر نحــو »دلخواه« خود 
تحکیــم  درآمــد،  کســب  امــور،  تمشــیت  بــه 
قــدرت و... بپردازد. با توجه بــه روش برخورد 
کــه بــه تیــول  شــازدگان بــا بخشــی از مملکــت 

کنون باید پرسید: برداشته بودند. ا
بــر  کــه  به ظاهــر مدرنــی  بوروکراتیــك  ســاختار 
بســتر اجتماعی و فرهنگی تیول داری قاجاری 

اور طر های عمرانی گر و م وه شهرا حال  پ

الزاماتروش
»مشارکتعمومیوخصوصی«
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بنا شــد،  چقــدر تحت تاثیــر همان تیــول داری 
گرفت؟ قاجاری قرار 

شیوه  مدیریت تیول دارانه  متولیان هر بخش، 
چقدر خود را در ساختار بوروکراتیك امروزی ما 

کرده  است؟  بازتولید 
جــاری،  دیوانســاالری  کارکنــان  شــیوه های 
که حوزه  مدیریتشــان،  چقدر شــبیه آن اســت 
تیــول آنــان اســت و باید خــوب آن را در چنگ 
گســترش و  خویــش بگیرنــد تا ســهم خویش را 

استمرار دهند؟
تحکیــم  و  تصــرف  روش هــای  چنیــن  آیــا 
کنونــی  اختیــارات، در دســتگاه های اجرایــی 

مشاهده  می شود؟
ایــن شــیوه چقــدر در دســتگاه های مختلــف 
مقررات گذاری و برنامه ریزی و سطوح مختلف 

مدیریت ها مشاهده  می شود؟
تمایل به انحصار در هریك از بخش های نظام 

بوروکراتیك ما چگونه است؟
تلقی و برخورد ما با موضوع »مشــارکت عمومی 
و خصوصــی« - در وجوه مختلف این موضوع از 
جمله مقررات گذاری آن - چقدر شبیه تیولداران 
قاجار است و چقدر شبیه معنای مقررات گذاری 

در جوامع موفق و توسعه  یافته است؟
عــالوه بر ایــن، باید به صورت بنیادی پرســید: 
در  قــدرت«  »انــواع  نســبت های  و  نقش هــا 
و  تشــابه  چــه  و  اســت  چگونــه  مــا  جامعــه  
که می خواهیم از آنان  تفاوت هایی با جوامعی 

کنیم، دارد؟ تقلید  
»قــدرت  انگلســتان،  مثــل  کشــوری  در 
سیاســی دولــت« )کــه قدرت هــای مســتقل و 
اثرگــذار دیگــری ماننــد »قــدرت علمــی جامعه  
جامعــه   ســرمایه   »قــدرت  و  دانشــگاهی« 
کشــور مالحظه  کــرده  صنعتــی« را در ســاختار 
و  تعامــل  از  کــه  اندیشــیده  ایــن  بــه   اســت(، 
مشــارکت ایــن قطب هــای قــدرت در پیشــبرد 
پروژه هــای احــداث دارایی هــای ســرمایه ای، 
بیشــتر و بهتــر اســتفاده کند. بنابرایــن تــالش 
که چارچوب هایی پیش بینی پذیر،  کرده است 
تعمیم پذیر، علنی )شــفاف( و ســرانجام دارای 
امــکان رقابــت بازیگــران )بــا شــرایط مســاوی 
را( تعیین کنــد؛ یعنــی »قواعد بازی مشــارکت« 
»مقررات گــذاری  از  هــم  مــا  آیــا  معین کنــد.  را 
مشــارکت بخش عمومــی و خصوصی در ایران 
1395« همیــن تلقــی و مفهــوم را داریم؟آیــا ما 

هــم در مســیر بسترســازی »مشــارکت بخــش 
که  عمومی و خصوصــی«، رفتارهایی  می کنیم 

مؤید همان تلقی و فهم است؟
کشــوری، نیــاز به مشــارکت احساس شــده  در 
گرفته  اســت. در آن بســتر  و بــاور بــه آن شــکل 
که جلب مشــارکت از یك ســو و مشارکت جویی 
از ســوی دیگــر، در نظــر و عمــل جــاری اســت، 
روش ها و ســاختارهایی برای مشــارکت بیشتر 
در احــداث پروژه هــا پدید  آورده انــد. در چنان 
محیطــی، آن روش هــا و ســاختارها رفته رفتــه 
کــرده و بهبــود یافتــه  اســت و »قواعــدی  رشــد 
بــرای این مشــارکت« نیز به عنوان یــك »نهاد« 
مهم شــکل  گرفته  است. آنچه در مقطع زمانی 

کنونی بسیار مهم است، اینکه:
تولد و تشکیل این »نهاد« )قواعد یا مقررات(، 
در کشور ما چقدر با آنچه ذکر کردیم همانندی 

دارد؟
در حوزه های مقررات گذاری کشور،  گاه مشاهده 
کــه وقتی ســه نفــر دارند در ایــن اتاق،   کــرده ام 
مقــررات یــك حــوزه را می نویســند، در همــان 
دولــت، در همــان ســازمان و حتــی در همــان 
کناری دارد روی  که در اتاق  دفتر، نفر چهارمی 
کار می کنــد، اجازه نمی یابد  همــان موضوعات 

از آنچه این سه نفر می نویسند، با خبر شود.
آیا این محیط و روحیه، می خواهد به توســعه  

مشارکت بینجامد؟
آیــا چنین شــیوه های انحصارگرایانه، می تواند 
موفــق  جوامــع  مشــارکت  دســتاوردهای  بــه 

دست یابد؟
در نظــام تیول داری قاجار، هر شــازده یا صاحب 
گلــوگاه بخشــی از منافــع عمومــی  منصبــی، بــر 
می نشست، آن بخش را قرق می کرد و کسب و کار 
راه  راه می انداخــت؛  بخــش  آن  در  را  خــودش 

کــس دیگر می بســت، تــا از تیــول خویش  بــر هــر 
بیشترین بهره را برای سالیان ببرد و... نظامات 
بوروکراتیك ما از چنان بســتر اداری و سیاســی و 
فرهنگی سربرآورده اند؛ پس باید با دقت در برابر 
بازتولید آن برخوردها و تلقی ها مراقبت  شــوند. 
که هــر مقــرره ای، رانتــی در خود  بایــد دقت کــرد 
کــه رانت های خوب  کنیم  دارد. بایــد مدیریــت 
کثر و رانت های بد حداقل شــوند.  مقــررات حدا
این مراقبت یا مدیریت رانت، از لحظه  تولد فکر 
مقرره شــروع می شود، تا تمام دوره  تدوین و نیز 
دوره  اجــرا و ســرانجام زمــان نســخ آن مقــرره نیز 

ادامه  یابد.
مــا بــرای مدیریــت ایــن رانت هــا و جلوگیری از 
ایجــاد انحصــارات نویــن در نظــام بوروکراتیــك 

کشور، چه اقداماتی می کنیم؟
و پژوهشــگران  کارشناســان  نویســندگان،  آیــا 
نبایــد بــه روندهــای مقررات گــذاری حســاس 

باشند؟
کیك  گرفتن ســهمی از  آیــا آنــان باید به صــرف 

حوزه های بوروکراتیك دلخوش باشند؟
آیــا وظیفه  آنان، فقــط آمارگیری و اعالم درصد 

خطاها و دستاوردها است؟
آیــا وظیفــه  آنــان حساســیت، اصــالح و بازخوانی 
انتقــادی پدیده هــا و رویه هــا و تالش و مشــارکت 
مســتمر در امور به منظور ارتقا و افزایش بهره وری 

نیست؟
گــر با ایــن تحول تــازه، عمیــق برخــورد نکنیم،  ا
ممکن است خود به مشکلی جدید تبدیل   شود. 
ممکن اســت زایده ای دیگر در نظام بوروکراتیك 
کــه آن نیز به نوبه  خود ســهم  کشــور ایجاد   شــود 
خود را بخواهد. نوعی سهم  سازی و سهم جویی 
که در بخش های مختلف شــاهد آن بوده ایم./ 

روزنامه	دنیای	اقتصاد
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که: اصــاًل برای  شــاید ســوال دقیق تر این باشــد 
کنیم؟ چند سال پیش وقتی  چه باید همکاری 
مهمان یک دانشــگاه نــروژی بودم. یک اســتاد 
ایرانــی االصل آن دانشــگاه بازدیدی از دانشــگاه 
را به من پیشــنهاد کرد. طی ســه ســاعت بازدید 
پیاده، او همچنان با شوق و اشتیاق و عالقمندی 
و وابستگی و دلبستگی به دانشگاه،  از طرح های 
کتابخانــه آن، اهــداف آن، ســاختمان ها و  آن، 
نماهــای آن و همــکاران و بخش هــای اداری و 
کــه مرا بیش  مدیرتی دانشــگاه ســخن می گفت 
از اهمیت خود دانشــگاه تحت تأثیر قــرار داد. در 
کــه به ناهــار ختم شــد از او علل  انتهــای بازدیــد 
شــوق و اشــتیاق را جویــا شــدم. گفــت: محیط، 
خدمــه، مدیریــت و فضــای آموزشی-پژوهشــی 
ایــن دانشــگاه به مــن آرامش می دهــد؛ همه به 
مــن احتــرام می گذارنــد؛ بــا آنکــه ایرانــی  االصــل 

کمیته  هستم، دانشــکده و دانشــگاه مرا در سه 
عضو کرده اند تا مشــارکت کنم؛ دانشجو و استاد 
عمومًا می خواهند بیاموزند؛ اغراق نکرده باشــم 
اینجــا خانــه اصلی من اســت. محبــت می کنم، 
راســت  می گویــم،  راســت  می  بینــم.  محبــت 
می گوینــد. بدی فردی را نمی خواهــم، بدی مرا 
نمی خواهند. از دیگران انتظــار نامعقول ندارم، 
از مــن انتظار نامعقــول ندارند. وظایفــم را انجام 
می دهم، وظایفشان را انجام می دهند. مشورت 
می کنــم، مشــورت می کننــد. خیانــت نمی کنم، 
خیانت نمی کنند. منظم هستم، منظم هستند. 
بدگویــی نمی کنــم، بدگویــی نمی کننــد. حذف 
نمی کنم، حــذف نمی کنند. همــکاری می کنم، 

همکاری می کنند.
کردم  گفت وگــو پیدا  کــه از این   تلقی و حســی 
این بود: چقدر این انسان حالت نرمال دارد. 

فــرد نرمــال، خوبــی ببینــد، خوبــی می کنــد. 
گــر همیــن فــرد نرمــال حــذف شــود، بعد  امــا ا
احتیــاط می کنــد. وقتــی بــه او خیانــت شــد، 
گفتنــد، بدبین  فاصلــه می گیــرد. وقتــی دروغ 
کردند، خود را منزوی  می شود. وقتی فحاشی 
کردند، در  می کنــد. وقتــی از او ســوء اســتفاده 
گر شــخصی در  کــردن تردید می کند. ا محبــت 
گذاشــتن، خوبی  کردن، احترام  قبــال محبت 
کــردن، وظیفه شــناس بودن، راســتگو بودن، 
کنش هــای منفــی و مخرب  منصــف بــودن، وا
ببینــد، چه روحیــه ای برای همــکاری خواهد 

داشت؟
 وقتی از این ســفر علمی به تهران برمی گشــتم، 
هواپیمــا  در  را  فارســی  روزنامه هــای  عناویــن 
گفته شــده  مطالعــه می کــردم. در یــک عنــوان 
بــود: ایرانی ها را تهدید نکنید. چند ســتون آن 
کشــورهای  طرف تر، چندین تهدید نســبت به 
مختلف در اقصی نقاط جهان مطرح شده بود. 
کنشــی دارد، هر حرف ناپســندی  کنشــی وا هر 
پی آمــدی دارد. در جهان فعلی عمومًا ســخن 
و عمل ناشایســتی، بدون پاســخ نمی ماند. در 
چــه شــرایطی، شــهروندان یــک جامعــه با هم 
آن هــا،  همــکاری  وقتــی  می کننــد؟  همــکاری 
جبــران شــود. همــکاری و یا عدم همــکاری هر 
دو نرمال هســتند زیرا در مقام عکس العمل به 

رفتار دیگران انجام می پذیرد.

              پاگرد
            

     

رد
پاگ

   

چرا با هم
 همکاری 

نمی کنیم؟
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که دارد، انســان نرمال تمایل   بخاطــر فطرتــی 
بــه خوبــی دارد ولــی وقتــی در ســاختاری قــرار 
کنش ها عمومًا با احترام، محبت،  می گیرد که وا
نشــده اند،  آمیختــه  قانــون  و  خویشــتنداری 
می گیــرد،  فاصلــه  کــه  اســت  ایــن   حداقــل 
محتــاط می شــود و در یــک دایــرۀ محدودی، 
تجربــه  به حــال  تــا  می کنــد.  تعریــف  را  خــود 
آرام  کــه وقتــی در ترافیکــی ســنگین  کرده ایــد 
گهان اتوموبیلی در شــانۀ  رانندگــی می کنید، نا
کــی جــاده ســعی می کند از دیگران ســبقت  خا
بگیــرد ضمــن اینکــه فضــا را آلــوده می کنــد. در 
ذهن انسان نرمال این اندیشه شکل می گیرد 
کــه چــرا من باید ســاعت ها در ترافیــک، قانون 
کار را نمی کند؟  کنیــم و دیگری ایــن  را رعایــت 
می شــود  انباشــته  جامعــه  یــک  در  بحران هــا 
جــاده  کــی  از حاشــیۀ خا عــده ای  کــه  زمانــی 
کنند و قانون و مراتب و حقوق دیگران  حرکت 

را رعایت نکنند.
از  کــه انبوهــی  از یــک پیرمــرد ایرانــی   زمانــی 
علــم و تجربه بود پرســیدم: مهم ترین مشــکل 
کدام  کشــور چیســت؟ اول بایــد  ما در توســعه 
کنیــم تــا بقیــه تسلســلی حــل  مســئله را حــل 
گفــت:  کجاســت؟ او در پاســخ  کانــون  شــوند؟ 
عمومــًا ماها غرق در خود، خواســته ها، منافع 
 )Self-Absorption( .و آرزوهای خود هستیم
ایــن خصلــت خودشــیفتگی اجــازه نمی دهد، 

کنیم،  کنیم، ساختار درست  سیستم درســت 
کنیــم، از هم بیاموزیــم و همکاری  کار  تقســیم 
کنیــم. ســخن ایــن فــرد مــرا یــاد ســوال اوریانــا 
فاالچی، روزنامه نگار ایتالیایی در اوایل 1350 
کشــورها شاه دارند،  از شــاه انداخت: بسیاری 
شما چرا خود را شاه شاهان خطاب می کنید؟ 
گفت: اینجا همه شاه هستند،  شــاه در پاســخ 

من شاه همۀ آن ها هستم.
کــه از   افــراد نرمــال وقتــی همــکاری می کننــد 
جانــب دیگران همــکاری ببیننــد. این محتاج 
یــک سیســتم اســت. ایــن سیســتم بــه نوبــۀ 
خــود نیازمند قانون گرایی و شایســته ســاالری 
که هر شــهروندی بنا به دانــش، تجربه،  اســت 
قــرار  شایســته،  جایــگاه  در  خــود  اهتمــام  و 
کــه شایســته ســاالری  می گیــرد. در چارچوبــی 
گفتــن بــدون مجــازات بمانــد و  نباشــد، دروغ 
غرور فرد برتر از مصلحت عام باشد، افراد نرمال 
همــکاری نمی کنند. در این قالب، شــهروندان 
بــه تدریــج مدارهــای اعتمــاد خــود را محــدود 
که  کرده و در جزایر خودساخته زندگی می کنند 
جامعــه شناســان به آن، ذره ای شــدن جامعه 

)Atomization of Society( .می گویند
کالمی  کردن نیاز به پاداش معنوی،   همکاری 
بــدی  کارهــای  برابــر  در  افــراد  دارد.  عملــی  و 
کــه انجــام می دهنــد نبایــد مصونیــت داشــته 
کار مثبتی باید سیستم  باشند. برای انجام هر 

کار بــد را  کار خــوب را پــاداش و  کــرد:  درســت 
مجــازات. عالمــت پارکینگی در آلمــان اینگونه 
بــود: ایــن پارکینــگ بــه هموطنــان مســن مــا 
اختصــاص دارد. متخلــف: حداقــل 150 یورو. 
کردن:  حکمرانی خوب یعنی سیســتم درست 
کردن تــا امنیت آب هــای ایران  از نحــوۀ پــارک 
در خلیج فــارس. ایــن روش نیــاز به ســخنرانی 
و جلســه را بــه یــک صــدم می رســاند. بــدون 
سیســتم و قاعده منــدی، هیــچ امــری اصــالح 
دانشــگاه  بــا  ایرانی االصــل  نمی شود.اســتاد 
نروژی همکاری می کند چون در یک سیســتم 
ابهــام،  کار می کنــد. دروغ،  قابــل پیش بینــی 
حذف و تبعیض در آن تعطیل است. طی نیم 
که  گونه ای رفتــار نکرد  کــه با او بــودم به  روزی 
کنــم او مرکز ثقــل جهان اســت، ادعایی  تصــور 
نداشــت، دائم سوال می کرد و نظر می پرسید. 
او جزئیــات بازدیــد نیــم روزه را از دو ماه قبل با 
کــرده بود. طبــق توافــق عمل  مــن هماهنــگ 
کــرد، نــه حــرف  کــرد. نــه پیچانــد، نــه حــذف 
کرد، نه بدقولی  خــود را تغییر داد، نــه بدگویی 
کــرد. در صورت و ســیرتش، صدق و انســانیت 
مــوج مــی زد. او می گفــت: در ایــن جامعــه، بــه 
نــدرت افــراد دروغ می گویند چون به دوســتی 
و مســائل زندگــی، دراز مــدت نــگاه می کننــد. 

همکاری خود را با او ادامه خواهم داد.
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ر شد ی در ساختمان م  در دومین همایش بین المللی اجرای قوانین انر

در  انــرژی  قوانیــن  اجــرای  همایــش  دومیــن 
ســاختمان  روزهــای 10 و 11 آبــان مــاه با حضور 
مقامات عالی وزارت خانه های راه وشهرسازی 
کمیســیون انرژی  کمیســیون عمران و  و نیــرو، 
ســازمان  روســای  اســالمی،  شــورای  مجلــس 
کشــور و نیــز بــا  نظــام مهندســی ســاختمان و 
کارشناســان در محــل  مشــارکت انجمن هــا و 

سالن همایش های صدا و سیما برگزار شد.
حامــد مظاهریــان در دومین همایــش اجرای 
کــرد:  اظهــار  ســاختمان،  در  انــرژی  قوانیــن 
از نقطــه نظــر جهانــی بشــر در میــزان مصــرف 
کــی  خطرنا وضعیــت  در  فســیلی  انرژی هــای 
اســت. امروز بیش از هر زمــان دیگری از منابع 

فسیلی برای تولید استفاده می شود.
وی افــزود: بــا ایــن میزان مصــرف انــرژی تا 14 
ُتــن معــادل نفــت  ســال دیگــر 15.3 میلیــون 
خام به مصرف خواهد رســید. این مسئله هم 
کاهــش منابع انرژی را در پی دارد و هم این که 

کره زمین را مورد تهدید قرار می دهد. بشر و 

و  راه  وزارت  ســاختمان  و  مســکن  معــاون 
شهرســازی با بیان این که جهان به یک اتفاق  
کاهــش مصــرف انرژی رســیده اســت،  نظــر در 
کــه 14 درصد میزان  گفــت: ایران متعهد شــده 
کاهش دهد. در این بین بخش  انــرژی خود را 
ســاختمان جایــگاه ویــژه ای دارد و واحدهای 
صنعتــی هــم بســیار دارای اهمیــت هســتند و 
تامیــن مالــی این هــدف بایــد مورد توجــه قرار 
گیرد. مظاهریان به وجود 23 میلیون خانه در 
کرد و ادامه داد: بخش ساختمان  ایران اشاره 
23 میلیون خانه را در ایران شــامل می شود و 
که به  کوچک تر اســت  دارای خانــوار و اجــزای 
همــان میــزان تبعــات اجتماعــی زیــادی را بــه 
کــرد: در چهــار بخش  کیــد  دنبــال دارد. وی تا
کرد یک مورد قوانین  باید در این جهت حرکت 
کــه الزم اســت تــا براســاس آیین نامه ها  اســت 
حمایت هــای الزم را از اقدامــات صورت دهند 
که خوشــبختانه قوانین و دســتورات خوبی در 

این حوزه داریم.

و  راه  وزارت  ســاختمان  و  مســکن  معــاون 
شهرســازی بــا اشــاره بــه قانــون الگــوی انرژی 
کــرد: انشــاء اهلل امســال مبحــث 18 و  تصریــح 
آیین نامــه مرتبــط بــا آن را تصویــب و اجرایــی 
می کنیــم. مظاهریــان دومین بحث را مســئله  
چنیــن  افــزود:  و  کــرد  عنــوان  مالــی  تامیــن 
گســترده جامعه را در بر  که طیف  فرآیندهایــی 
می گیرد از بعد تامین مالی بســیار مهم اســت. 
کاهش مصرف انرژی نیازمند تکنولوژی اســت 

و تکنولوژی به منابع مالی نیاز دارد.
وی ادامــه داد: بحــث ســوم موضــوع نظــارت 
کنیــم تــا  کــه بایــد تیــم نظارتــی ایجــاد  اســت 
کنترل داشته باشند. مسئله  فرآیندها را تحت 
آخــر نیز اطالع رســانی بــه مــردم و متخصصین 
در  را  خوبــی  نقــش  ســمینار  ایــن  کــه  اســت 
ایــن خصــوص ایفــا می کنــد. معــاون مســکن 
اصــالح  شهرســازی  و  راه  وزارت  ســاختمان  و 
و  دانســت  ضــروری  را  گاز  و  بــرق  تعرفه هــای 
ایــن  بــا  گاز  و  بــرق  تعرفه هــای  گفــت: اصــالح 

ی برابریانر هدررفت
تبهاروپا درایراننس
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که خانوار به روشــنی هدف و نتیجه آن  هدف 
کند، می تواند یکی از اقدامات مهم در  را درک 

زمینه ی بهینه سازی مصرف انرژی باشد.
مظاهریــان هم چنین با بیان این که وزارت راه 
و شهرسازی به سرعت در حال اصالح مبحث 
کرد:  19 مقررات ملی ســاختمان اســت، اظهار 
آیین نامــه مــاده 18 مــورد مهم دیگری اســت. 
گــروه  در ایــن آیین نامــه ســاختمان ها بــه دو 
گر  دولتــی و خصوصــی تبدیــل شــده اســت و ا
اراده ای در ایــن مورد اســت دولــت باید اول از 
کنــد. بنابراین در بحثی از این  خودش شــروع 
آیین نامــه مــدت زمان مشــخص بــرای این که 
دولت بتواند شــرایط خود را بــا آیین نامه وفق 
گــر ایــن اقدام  دهــد مشــخص شــده اســت و ا
صورت نگیرد تنبیه هایــی برای ادارات دولتی 
گرفتــه شــده اســت. وی همچنین در  در نظــر 
خصــوص ســاختمان های خصوصــی، ادامــه 
گــروه  بــه دو  داد: ســاختمان های خصوصــی 
موجــود و در حــال ســاخت تقســیم می شــود. 
در مورد ساختمان های در حال ساخت نباید 
کــرد و قوانیــن از ســوی ســازمان های  شــوخی 
بایــد  شــدت  بــه  شــهرداری  مثــل  مســئول 

پیگیری شود.
راه  وزارت  ســاختمان  و  مســکن  معــاون 
بخــش  در  داد:  ادامــه  شهرســازی،  و 
که  ســاختمان های موجــود برنامه این اســت 
قــرار اســت مــورد  کــه  همــه ســاختمان هایی 
گیــرد الــزام و آیین نامــه مبحــث  معاملــه قــرار 
کننــد. مظاهریــان خبر داد:  18 را بایــد رعایــت 
اســتان های آذربایجان شرقی، اصفهان و یزد 
کاندیــدا شــده اند تــا برای یــک دوره آزمایشــی 
آیین نامــه مبحــث 18 در آنهــا اجــرا و نتایج آن 

جمع بندی و بررسی شود.
همچنیــن محمــد شــکرچی زاده، رئیــس مرکز 
تحقیقــات راه، مســکن و شهرســازی، بــا بیان 
در  کشــور  در  انــرژی  مصــرف  مقولــه  این کــه 
حوزه ســاختمان ها ارتبــاط نزدیکی با مبحث 
گفــت: نوعــا صحبــت  19 مقــررات ملــی دارد، 
گر ما زمینه های اجرایی شــدن این  می شــود ا
کمک می کند  کنیم  کشــور فراهم  مبحث را در 
تــا به اهداف مان در صرفه جویی برســیم. وی  
ادامــه داد: به نظر من صرفه جویی در مصرف 
انرژی را نتوانســتیم به یک دغدغه عمومی در 

کنیم؛ چه در میــان مردم و چه  کشــور تبدیــل 
در میان مسئوالن.

شــکرچی زاده بــا بیــان این کــه مقوله انــرژی با 
کــه بــه محیــط زیســت و  توجــه بــه خســارتی 
کــرد: مــن بــه عنــوان  اقتصــاد می زنــد، اظهــار 
کــه  رییــس مرکــز تحقیقــات راه و شهرســازی 
تدویــن آیین نامه و مقررات را انجام می دهیم 
که میزان رعایت مبحــث 19 مقررات  می گویــم 
کــه ایــن  ملــی بیــش از 10- 15 درصــد نیســت 
مرکــز  رییــس  اســت.  هشــدار  یــک  مســئله 
ح  تحقیقــات راه، مســکن و شهرســازی بــا طــر
کــه بــا وجــود دغدغه هــا چــه باید  ایــن ســوال 
کــرد: وظیفــه مهــم مــا تدویــن  کــرد، تصریــح 
کردن آنها و استفاده  ضوابط و مقررات و به روز 
از ظرفیت هــای قانونــی از جمله قانون اصالح 
ایــن زمینــه  البتــه در  الگــوی مصــرف اســت. 
کامل تر شــود. وی  اقدامات ناقص بوده و باید 
که  کارهــای جدیدی  با اشــاره بــه مبحث 19 و 
کرد:  گرفته، خاطر نشــان  در مــورد آن صــورت 
کــه مبحــث 19 بازنگــری و تکمیــل  بــود  نیــاز 
شــود و این وظیفــه ماســت. در این خصوص 
دســتور  شــد.  دریافــت  نظــرات  و  بازخوردهــا 
که در حــوزه رفع  کاری مــا بــه این صورت بــود 
ابهامــات موجود، ساده ســازی، متن، تکمیل 
ضریــب  محاســبه،  روش  ارائــه   پیوســت ها، 
ح در حالت هــای مختلف، تکمیل  انتقال طــر
فصل هــای تاسیســات و تکمیــل راه حل هــای 
کردیم. شــکرچی زاده  تجویــزی اقدام و عمــل 

کــرد: رعایــت مبحــث 19 می تواند برای  کیــد  تا
حدود 30 درصد ساختمان ها 35 تا 40 درصد 
کاهــش انرژی را داشــته باشــد، حتی در برخی 
ســاختمان ها تــا 50 درصــد می توانــد تاثیرگذار 

باشد.
در بخــش دیگــری از ایــن همایــش هوشــنگ 
فالحتیــان معــاون بــرق و انــرژی وزارت نیــرو، 
کشــور  ارائه داد و  گزارشــی از وضعیــت بــرق در 
ســپس وضعیت مصرف برق در ســاختمان ها 
زمینــه  در  نیــرو  وزارت  سیاســت های  و 
کــرد.  تشــریح  را  انــرژی  بهینه ســازی مصــرف 
کشــور ما از  وی بــا بیــان این که مصرف برق در 
گذشته  خ رشــد هفت درصدی در 35 سال  نر
برخــوردار بــوده، یادآور شــد: دلیــل عمده این 
مسئله افزایش شبکه های برق، قیمت پایین 
بــرق و افزایش رفــاه مردم بوده اســت. معاون 
بــرق و انــرژی وزارت نیــرو افزود: ایــران رتبه 14 
در دنیــا و نخســت خاورمیانــه در حــوزه تولید 
بــرق را بــه خــود اختصــاص می دهــد. مطابق 
برنامــه پنجم افزایش تولید بــرق از انرژی های 
مــا  پیــش روی  اهــداف  از  تجدیدپذیــر  و  نــو 
کــرد: پرداخت هــای  اســت. فالحتیــان اظهــار 
مــردم براســاس هزینه هــای تمــام شــده بــرق 
کارآمــد برای  نیســت. تعرفــه می توانــد ابــزاری 
کوتاهی  بهینه سازی برق مشترکین باشد ولی 
در ایــن امــر موجــب افزایش مصرف می شــود. 
گفتــه وی برآوردها نشــان می دهــد درصد  بــه 
ایرانــی  خانــوار  یــک  در  بــرق  مصــرف  هزینــه 
کل هزینه هاســت و این  حــدود یــک درصــد از 
رونــد مشــکالت زیادی را در بخــش انرژی برق 
کرده اســت. معــاون برق و انرژی  ایــران فراهم 
وزارت نیــرو ادامــه داد: متوســط مصــرف بــرق 
کشــور حدود  اقلیم هــای مختلف آب و هوایی 
کــه  اســت  انــرژی ســاختمان  کل  27 درصــد 
عمــده آن در تهویــه مطبــوع و سیســتم های 

روشنایی مصرف می شود.
در ادامه شــهردار شــیراز نیز در این همایش با 
بیــان این که طی 20 ســال اخیر اقدام چندانی 
کاهــش مصــرف انــرژی صــورت نگرفتــه  بــرای 
و  آیین نامــه  هرچقــدر  کــرد:  عنــوان  اســت، 
قوانیــن خــوب نوشــته شــود اجرای آن بســیار 
مهم تــر اســت و شــهرداری ها در ایــن موضــوع 
نقش بســیار مهمی دارند. وی بــا بیان این که 

	محمد	شــکرچی	زاده،	رئیس	
مرکز	تحقیقات	راه،	مســکن	و	

شهرسازی:
	بــه	نظــر	مــن	صرفه	جویی	در	
مصــرف	انــرژی	را	نتوانســتیم	
به	یــک	دغدغــه	عمومــی	در	
کنیــم؛	چــه	در	 کشــور	تبدیــل	
میــان	مــردم	و	چــه	در	میــان	

مسئوالن.
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که بایــد تحولی در  مــا بــه این نتیجه رســیدیم 
کــرد:  کنیــم، اظهــار  بخــش ســاختمان ایجــاد 
ســاختمان های ممتــاز ایــده مــا بــرای ایجــاد 
متخصصــان  همــکاری  بــا  بــود.  تحــول  ایــن 
کارگروه هــای  تشــکیل  و  دســت اندرکاران  و 
کردیم. شــهردار  کار را پیگیری  تخصصــی ایــن 
شــیراز ادامه داد: دســتورالعمل های مختلفی 
و  نوشــتیم  ممتــاز  ســاختمان های  زمینــه  در 
مهندســین  نقــش  کردیــم.  عملیاتــی  را  آنهــا 
در ســاختمان ها بســیار پررنــگ اســت. نقــش 

سازندگان نیز بسیار برجسته است.
ک فطــرت به موارد مهم بــرای برخورداری از  پا
گفت:  کــرد و  کیفیت اشــاره  ســاختمان های با
اســتفاده از تمــام متخصصــان مربوطــه تحول 
کستری و  در فرآیند ساخت وســاز، فاضالب خا
استفاده از آب باران، خودکفا بودن ساختمان 
انرژی هــای  از  اســتفاده  انــرژی،  بخــش  در 
خورشــیدی، توجه به زیســت محیطی، توجه 
کیفیت و ایمنی  به سیما و منظر شهر، افزایش 
که باید  ســاختمان ها از جملــه مواردی اســت 

گرفته شود. جدی 
نظــام  ســازمان  رییــس  بی طــرف  حبیــب اهلل 
مهندســی اســتان تهران نیز دو شــاخص مهم 
مصــرف  ســرانه  و  شــدت  را  انــرژی  بحــث  در 
کرد و  انرژی در واحد ســطح ساختمان عنوان 
ک  کشور ما این روند بسیار وحشتنا افزود: در 
که  اســت و بــه 150 واحــد می رســد در صورتــی 
کشــورهای اروپایــی ایــن شــاخص بیــن 20  در 
گر از زاویه  تــا 30 واحد اســت. وی ادامــه داد: ا
کنیــم  اتــالف انــرژی بــه ایــن دو مبحــث نــگاه 

کشــور  بــرای توســعه  منابــع می توانــد بســیار 
باشــد،  مفیــد  جدیــد  ســرمایه گذاری های  و 
و  انــرژی  مصــرف  در  بهینه ســازی  بنابرایــن 
اســتفاده بهینــه از انرژی ها نقــش مهمی را در 
ح  کشــور ایفا می کنــد. بی طــرف با طر توســعه 
کــه مــا چــه ظرفیت هایــی بــرای  ایــن ســوال 
کشور داریم، خاطر نشان  افزایش بهره وری در 
کرد: یکی از این ظرفیت ها سازمان های نظام 
که می توانند در  کشــور هســتند  مهندســی در 
کارایی انرژی اقدامات  رابطه با هدف افزایش 
مفیــدی انجــام دهنــد. رییس ســازمان نظام 
مهندســی اســتان تهران ادامه داد: از ســویی 
که در نظام فنی و اجرایی  دیگــر ظرفیت هایی 

وجود دارد بسیار تاثیرگذارند.
وکیلی مدیرعامل شــرکت بهینه سازی مصرف 

ســوخت وزارت نفــت نیز اســتحصال انرژی در 
کرد.  ایــران را موضــوع مهــم و ســختی عنــوان 
وی افزود: سرمایه گذاری های عظیمی در این 
کشــور صــورت می گیــرد و تالش های  حــوزه در 
بســیاری انجــام شــده تا ایــن روند بــه بهترین 
شــکل ممکــن در بیاید و انرژی برای اســتفاده 
شــرکت  عامــل  مدیــر  شــود.  تامیــن  مــردم 
بهینه ســازی مصــرف ســوخت وزارت نفــت بــا 
ح  کرد: طر ح جامع انــرژی، اظهار  اشــاره به طر
جامع انرژی با تالش های زیادی تدوین شده 
و در چشــم انداز آن بــه خوبــی تشــریح شــده 
کشــور  اســت و از ایــن حیــث مــا به جزو شــش 
که توانستیم این چشم انداز را  جهان هستیم 
کنیــم. وکیلی به نمــودار مصرف انرژی  تعییــن 
گفــت: مصــرف  و  کــرد  اشــاره  در ســال 1393 
بخش تجاری و خانگی در ســال 1393 معادل 
430 میلیون بشــکه نفت، یعنی 2200 میلیون 

دالر برآورد شده است.
 در دومین روز از همایش اجرای قوانین انرژی 
کارگاه های تخصصی با حضور  در ســاختمان، 
مهندســان  و  نظــران  صاحــب  کارشناســان، 
کارگاه تخصصی  برگــزار شــد.  همچنیــن چهــار 
کارگاه تخصصی تحت  که نخستین  برگزار شــد 
کتــاب راهنمــای مبحــث 19 بــا  کارگاه  عنــوان 
کاری  حضــور اســاتیدی همچــون دکتــر بهــروز 
و دکتــر مهدیــه آبــروش از مرکــز تحقیقــات راه، 
کارگاه دوم  مســکن و شهرســازی برگــزار شــد. 
مربــوط به سیســتم هــای مدیریت هوشــمند 
ساختمان BMS با مشارکت سابا و ارائه خانم 
کارگاه  مهندس شاه حسینی بود. عالوه بر این 
انــرژی صفر بــا مشــارکت مبنا و ارائــه مهندس 
ذوالفقاری و دکتر قربانی برگزار شــد.همچنین 
گزینــه در بهینه ســازی  کارگاه شیشــه بهتریــن 
مصرف انرژی در ساختمان با مشارکت ونوس 
کارگاه روش  گیتی نوروزی،  شیشه و ارائه خانم 
کاهــش مصــرف در انرژی در ســاختمان  هــای 
بــا اجرای خشــک نماهــای آجری با مشــارکت 
ح  کارگاه طر آجرنماچیــن با ارایه علــی اخوان و 
برچســب انــرژی ســاختمان بــا نــگاه جامع به 
گاز با مشــارکت معاونت  مولفه های آب، برق و 

مهندسی پدافند غیرعامل سپاه برگزار شد.  

رییــس	 بی	طــرف	 حبیــب	اهلل	  
ســازمان	نظام	مهندســی	استان	
تهران	دو	شــاخص	مهم	در	بحث	
انــرژی	را	شــدت	و	ســرانه	مصرف	
انرژی	در	واحد	سطح	ساختمان	
کشــور	 در	 افــزود:	 و	 کــرد	 عنــوان	
ک	 ما	ایــن	روند	بســیار	وحشــتنا
بــه	150	واحــد	می	رســد	 اســت	و	
کشــورهای	 در	 کــه	 صورتــی	 در	
اروپایــی	این	شــاخص	بیــن	20	تا	

30	واحد	است.		
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 تعریف	سازمان	
و  منابــع  از  هماهنــگ  چیدمانــی  ســازمان، 
توانمندی هــا بــرای انجــام فعالیت بــا اهداف 
خاص اســت. یک ســازمان توسط موسسان، 
پیـــــــــش کسوتان  فرهیــــــــختگان  مدیــــــــران، 
و یــا سازمـــــــــــــــــان های مــادر، در رشــته های 
و  خدمــات  ارائــه  بــه  و  تأســیس  تخصصــی 
مــــی پــــردازد.  افــزوده  ارزش  کســب  احیانــا 
ســازمان ها موجودیــت حقوقــی داشــته و در 
و  انتفاعــی  از  اعــم  وســیع  طبقه بندی هــای 
غیرانتفاعــی، صنفــی، اجتماعــی و... تعریف و 
در قانــون مدنــی و تجارت در اشــکال مختلف 
کار مانند بنگاه، شرکت، مؤسسه و...  کسب و 

به رسمیت شناخته شده اند.
کــه شــریان اصلــی   ایــن ســازمان ها هســتند 
و  تولیــدی  فرهنگــی،  و  اجتماعــی  حیــات 
اقتصــادی خــود، صنــف و جامعــه محیطی را 

تشکیل می دهند. 

تعریف	چرخه	حیات	یک	سازمان	
دوره فعالیــت از زمــان تأســیس تــا زمــان افول 
فعالیــت رســمی ســازمان را می تــوان چرخــه 
حیات ســازمان نامید. چرخه حیات سازمان 
شــباهت زیادی با چرخه حیــات طبیعی دارد 
کــه بــه دو قســمت دوران رشــد و دوران پیری 
تقســیم بندی می شــوند. دوران رشــد شــامل 
رشــد  طفولیــت،  تأســیس،  و  ایجــاد  مراحــل 
ســریع، بلــوغ، تکامــل و ثبات و ســپس دوران 
که شامل مراحل اشرافیت،  دیرینگی یا پیری 
بوروکراســی اولیه و بوروکراســی ثانویــه تا زمان 
مرگ ســازمان تعریف شده اســت. این تعریف 
محیــط  در  ســازمان ها  کــه  معناســت  بــدان 
طبیعــی و توســط بنیان گــذاران خــود ایجاد و 
رشد و تکامل یافته و سپس فرتوت و فرسوده 
می شــوند و بــه میــزان زیــادی سرنوشــت آنهــا 
گــره  بــا سرنوشــت مدیــران و موسســان خــود 
و  ســازمان ها  زندگــی  آنچــه  اســت.  خــورده 
فرآینــد  می کنــد،  متفــاوت  هــم  از  را  مدیــران 

کــه  اعمــال شــده مدیریــت بــر ســازمان اســت 
احیانــا عملکــرد مشــابهی روی بــدن و حیات 
انســان ها نخواهد داشت. این فرآیند دمیدن 
ســازمان  در  تکامــل  دوران  تــازه  روح  دائمــی 
اســتمرار  ثبــات  و  تکامــل  دوران  تــا  اســت 
می دمنــد.  تــازه  مدیــران  را  تــازه  روح  یابــد. 
 مدیریت ماندگار ســازمان ها همواره به دنبال 

تازگی است.

سازمان	های	موجود	در	صنعت	احداث	
ســازمان ها به ویژه در صنعت احداث به شکل 
امروزی آن توسط مدیران ومهندسانی تأسیس 
غ التحصیلی  که چند ســال پس از فار شــده اند 
خــود  اجتماعــی  فعالیــت  چرخــه  بــه  ورود  و 
ســابق،  همکالســان  دوســتان،  همــکاری  بــا 
همــکاران ویــا اعضــاء فامیل اقدام به تأســیس 
 نهــادی بــه نــام شــرکت نمــوده اند ومعمــوال و

خــود  ســهامدار،  موسســین  مــوارد  اغلــب  در 
گرفته اند. مدیریت ارشد آن را به عهده 

نی زاده قائ مقا سندیکای شرکت های  ساختمانی ایران مد مهندس م

ماندگاریسازمانهادرصنعتاحداث
استقرارنظامنوینمدیریت
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چرخه	حیات	سنتی	سازمان	ها	
در	صنعت	احداث

بنــا بــر ماهیــت ورونــد مدیریتــی "مســلط " بــر 
شــرکت های صنعــت احــداث )البتــه نــه همــه 
یــادآوری شــدچرخه  شــرکت ها(، همانطورکــه 
ایــران  در  ســاختمانی  ی  هــا  شــرکت  حیــات 
ایــن  وموسســان  مدیــران  حیــات  چرخــه  بــا 
شــرکت ها انطباق دارد ومعموال حول وحوش 
50 ســال بطــول مــی انجامــد)از ســی ســالگی 
تــا حــول وحــوش هشــتاد ســالگی عمــر مدیــر 
موســس(. در غالــب موارد این رونــد مدیریتی 
قائــم بــه شــخص بــوده اســت و نه بــر پایه یک 
ساختار سیســتمی . بطوریکه برای ده ها سال  
ســازمان یــا شــرکت تنهــا بــا نــام مدیــر اصلی و 
شــناخته  اصلــی  ثابــت  مدیــر  چنــد  کثــر  حدا
مانــدگاری  را  رونــد  ایــن  ایــران  می شــود.در 
 مدیریت می دانند )بخوانید ماندگاری مدیر (
اســتحکام  )بخوانیــد  ســازمان  واســتحکام 
وجــود  و  حضــور  علی رغــم  عــالوه  مدیر(.بــه 
علــت  بــه  همــکاران وشــرکای الیــق و مدیــر، 
عدم استقرارواعمال سیستم علمی مدیریت، 
امــور جــاری صرفا بــا اعمــال فرماندهی مطلق 
ع ، مجرب  موسس بعنوان مغز متفکر وبالمناز
گیــرد  مــی  تمــام دوران صــورت  و متخصــص 
هســت  بســیاری  مثال هــای  می شــود!  اداره 
کــه مدیریــت الیــق و ذیصالح بــه نفــع مدیر یا 
کنــار  رفتــه، ســازگار شــده یا  ســهامدار مســلط 

کرده است. شرکت را ترک 

ارزیابی	مدیریتی	سنتی
  شــرایط مدیریتــی ایــن شــرکت ها را چگونــه 

ارزیابی می کنیم؟
کارکرده و قابــل ادامه     آیــا ایــن رونــد درســت 
در فضای بی رقابت قبلی و در فضای دگرگونی 

جدید است؟
  چــرا طــول حیــات شــرکت ها بــا طــول عمــر 
مدیــران مؤســس خودگــره خــورده اســت؟ آیا 
ســازمان ها و شــرکت ها با مدیران دیرینه خود 

اعتبار دارند و با آنها آمده و می روند؟ 
  با این شــرایط و احوال و تا حال حاضر چند 
صنعــت  در  را  شــرکت  و  مؤسســه  و  ســازمان 
کــه ســه نســل یا بیشــتر  احــداث ســراغ داریــم 

دوام داشته باشند.

  آیــا حضــور برنامه هــای منســجم راهبردی و 
سیســتم مدیریتــی پویــا و نوگــرا و دانش محــور 
که احیانــا بقا و یا ارتقاء شــرکت ها  بــوده اســت 

کنون در صنعت احداث رقم زده است.  را تا
علمــی  کنتــرل  و  ارزیابــی  و  شــناخت  بــا    
کــه منجــر بــه اســتمرار  ریســک ها بــوده اســت 

کنون شده است؟ خطی حیات شرکت  تا
  آیــا این اعمال مدیریــت دارائی های فیزیکی 
که آنها را از آثار و  و پنهان شــرکت ها بوده اســت 
تهدیدات محیط بیرونی مصون داشته است؟ 

)که چندان هم مصون هم نبوده است( 
  شــرایط درونــی و بیرونــی چه تأثیــری بر این 

روند طبیعی دارند.
امــکان آیــا  اســت؟  تغییــر  بــه  نیــاز  آیــا    
تغییــر؟  چــرا  دارد؟  وجــود  شــرایط  تغییــر    

گستره ای؟  در چه ابعاد و 
  در آن صورت پایداری بنگاه ها و شرکت ها را 

کنیم؟ چطور تعریف 

چرخه	حیات	سازمان	
بگذاریــد چرخــه حیــات یــک ســازمان را مــرور 
را  بــا مدیریــت  را  آن  ارتبــاط متقابــل  و  کنیــم 

بررسی نمائیم.
بــه طــور طبیعی و در صــورت پایداری شــرایط 
بیرونــی و درونــی )که خود شــرط بزرگی اســت( 
رونــد و چرخــه حیات یک ســازمان، بــه مثابه 
گــوس یا  یــک رونــد زیســتی، بــر روی منحنــی 
کــه  منحنــی نرمــال حرکــت می کنــد. آنچنــان 
ک آدیــزس )از اندیشــمندان بزرگ  آقــای ایســا

کرده است: مدیریت سازمان( برای ما تصویر 
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شرح	چرخه		رشد	و	پیری	سازمان	
1-	ایجاد:

زمــان  ســازمانی  عمــر  چرخــه  از  دوره  اولیــن   
تأسیس یا تشکیل است. در این زمان سازمان 
کان بــه صورت  کمــا هنــوز متولــد نشــده بلکــه 
ایده ای در حال نضج و شــکل گیری اســت. در 

این دوره آماده سازی صورت می گیرد. 

2-	طفولیت:	
دوره بعــد از تولد و شــروع بــه عملیات: در این 
ماهیــت  مخاطــرات  فعالیــت  شــروع  بــا  دوره 
از  تعهــدات  و  می شــود  دگرگــون  موسســه 
بــه  بایــد  احتمــاالت  و  ایده هــا  راه می رســند. 
نتیجه یابــی تغییر و بــه تولید و فروش بپردازد. 
ســازمان  بــرای  مشــکالتی  طفولیــت  دوره  در 
یــا عمل زدگــی  عمدتــا  کــه  می شــود   ایجــاد 
در  فرصت هــا  از  اســتفاده   Action Oriented  

نتیجه عملکرد در اجراست.

3-	رشدسریع:	
کــه اشــاره شــد در دوره ایجــاد صرفا  همانطــور 
ایــده وجــود دارد و در دوره طفولیــت ایده هــا 
کمبود  اجرائــی می شــود و ســازمان بر مشــکل 
فــروش  میــزان  و  می شــود  فائــق  نقدینگــی 
افزایش می یابد. شرایط  رشد سریع بنیانگذار 
و موسســه اش را بــه غــرور و تکبــر بــزرگ دچــار 

می کند.

4-	بلوغ	: 
در دوره بلــوغ ســازمان تولدی دوبــاره می یابد 
بنیان گذارانــش عمــل می کنــد. از  و متفــاوت 
گــذار ابهــام وتناقــض و بی ثباتــی  در ایــن دوره 
در رفتارهــا و تصمیم گیری هــای میــان فــردی 
و ســازمانی مشــاهده می شــود. ایــن شــرایط 
مقابلــه قدیمی هــا و نوگراهــا را بــه دنبــال دارد 
اهــداف،  در  بی ثباتــی  بــروز  آن  نتیجــه  کــه 
ناهماهنگی در سیستم ها خواهد بود. نتیجه 
گروه به میزان  این شرایط و میزان موفقیت هر 
زیــادی در ورود بــه دوره تکامــل تعیین کننــده 

خواهد بود.

5-	تکامل:	
کم می شود: در دوره تکامل شرایط زیر حا

   نــگاه اســتراتژیک و بلند مــدت بــر ســازمان 
کم می شود حا

   سیســتم های تخصصــی و حرفه ای و ارتقاء 
کیفیت استقرار و توسعه می یابد

  دیدگاه تفکر خالق و کارآفرین نهادینه می شود
   دیدگاه نتیجه گرا در سازمان نهادینه  می شود
کمــی )تولیــد، فــروش و     ســازمان از لحــاظ 
کیفیت  توسعه، دارائی ( و بهره وری )راندمان، 

و سود( رشد می یابد. 
   دوره رونق فرا می رسد.

برنامــه و عملکــرد  و  بیــن بودجــه  تفــاوت     
کاهش می یابد.

۶-	پایداری	
کــوران تــالش درراه تکامــل ودر جهــت     در 
در  رویکــرد  دو  اســت   ممکــن  رشــدوپایداری 

مدیریت حادث شود:

	رویکرد	اول	در	دوره	پایداری	
ادامــه	حضــور	مدیــران	موســس	و	دیرینه	در	
دوره	رشــد	سریع	و	بلوغ	و	ادامه	برنامه	های	
باعــث	 پایــداری،	 زمــان	 تــا	 اولیــه	طفولیــت	
تأثیــر	و	ایجاد	شــرایطی	خــاص	در	مدیریت	و	
کــه	عمدتا	مربــوط	به	 ســازمان	خواهــد	شــد	
خصوصیــات	رفتاری	بنیانگذاران	ســازمان	و	

بخشی	از	آن	به	شرح	زیر	می	باشد:
1- نابــاوری به اصل خطــای مدیریت به علت 

موفقیت تا رسیدن به مرحله تثبیت سازمان
کاهش روحیه ریســک پذیری بنیانگذار به   -2

علت فرسایش سنی 
بنیان گــذاران  در  پدرســاالری  روحیــه   -3
سازمان تحت تاثیر فرهنگ عمومی مناسبات 

کار خانوادگی و بازتولید آن در سازمان های 
4- عــدم شــناخت و آمادگــی پیش کســوت بــه 
ایفای نقش رهبری به جای استمرار مدیریت 

طاقت فرسای سنتی 
از  اســتفاده  و  پذیــرش  عــدم  روحیــه   -5
کارکنان  هم آفرینی و هم افزائی دیگر مدیران و 
کارکنــان مطیــع و تســلیم  6- بــاور ســنتی بــه 
از  مدیریــت  فرهنــگ  از  ناشــی  کــه  بالشــرط 

باالست
7- پیدایــش احتمالی روحیه دریافت تمجید 
و تائیــد و ســتایش از عملکرد مدیران، توســط 

اعضای سازمان
متکلــم  و  برتری جویــی  روحیــه  اســتمرار   -8
وحــده بــودن و عــدم آمادگی شــنیدن نظرات 

کارکنان  مخالف مدیران و 
9- پیدایــش احتمالی روحیه فرافکنی خطاها 
کمبودها به زیرمجموعه ســازمان و به نوعی  و 

گشتن در مناسبات سازمانی  دنبال مقصر 
10- عدم تمایل به تغییر، با جایگزینی ساختار 

مدیریتی به جای ساختار مالکیتی

در	این	شرایط	:
   انگیزه های رشد در مدیریت کاهش می یابد.  
   رویکــرد ضعیف تــری نســبت بــه بازارهــای 

جدید مشهود  می شود.
و  بدگمانــی  توســعه  و  تغییــر  بــه  نســبت     

مقاومت به وجود  می آید. 
دوره  در  زودرس  پیــری  صــورت  ایــن  در     

پایداری حتمی است.  بدین صورت:
- خروج تدریجی از دوره تکامل آغاز می شود.

کاهش می یابدتا به  - سرعت رشد و پیشرفت 
صفر برسد.

آنــگاه دوره رشــد منفــی فــرا می رســد و بــه   -
همیــن دلیل پایداری ســازمان بیــش از پیش 

هزینه بر می شود.
تشــویق  مــورد  بیــــــــشتر  مـــــطیع  کارکنــان   - 

واقع می شوند.
- توجــه بیــش از حــد بــه روابــط بین پرســنل 

معطوف می شود.
بــه  بیرونــی،  بــه محیــط  بــه تدریــج توجــه   -
کاســته می شود و دوران  مشــتری و به توسعه 
فرســایش اعتبار و دارائی های سازمان، دوران 

میرائی فرا می رسد. 

	رویکرد	دوم	در	دوره	پایداری
    وجود تمایل و تازگی درمدیران و اشــتیاق به 
تغییرات و گسترش و رفع نیازهای توسعه و رشد 

  در این صورت، شتاب رشد مثبت و افزایش 

کان منحنــی تکامــل بــه  کمــا خواهــد یافــت  و 

 طرف اوج خواهد رفت. بهره وری افزایش یافته

 و دوران اشــرافیت و بوروکراســی را بــه تأخیــر 

کرد. انداخته و ماندگاری را طوالنی خواهد 
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7-	اشرافیت:
بــه  پایــداری  دوره  ادامــه  در  اشــرافیت  دوره   
وقــوع می پیونــدد. در واقع پــس از توقف دوره 
تکامل تا زمانی وضعیت ســازمان به پشــتوانه 
اســت.  تثبیــت  تکامــل  دوره  اندوخته هــای 
اشــرافیت  زمینــه  کــه  اســت  پایــداری  دوران 
کــه انگیزه هــای  ســازمان را رقــم می زنــد چــرا 
کمرنگ شــده اســت و  توســعه و تغییر و ارتقاء 
کــه زندگــی درونی ســازمان را  انباشته هاســت 

اداره می کند.
گی های این دوره عبارتست از: ویژ

کنترل سیستم،  - منابع مالی در فعالیت های 
کار  کان ســودآوری و تشــکیالت داخلی به  کمــا

برده می شود.
کار و چــرا " چگونگــی آنچــه  - بــه جــای "چــه 
کید قرار  گذشــته انجام شــده اســت مورد تأ در 

می گیرد.
- امور تشــریفاتی در پوشــش ســنت ها بیشــتر 

ظاهر می شود.
بــه  و  اســت  ضعیــف  نــوآوری  انگیزه هــای   -

بالندگی خود تکیه می کند.
- در این دوره سازمان ثروتمند است. 

8-	بوروکراسی	اولیه:
بوروکراســی  رواج  اشــرافیت  از  دوره  اســتمرار   

گی های: است با ویژ

- در ایــن دوره به جای رفع مشــکل به دنبال 
مقصر می گردند.

- مبارزه تن به تن در ســازمان و پاپوش سازی 
برای یکدیگر رشد می کند.

کارکنــان ســازمان  - ســوءظن در مدیریــت و 
رواج پیدا می کند.

و  اســت  داخلــی  جنــگ  بــه  عمــده  توجــه   -
محیــط و تغییــر محیــط بیرونــی و تأثیــرات آن 

تحت الشعاع قرار می گیرد.
- در ایــن دوره مشــتری یــک مزاحــم تلقــی و 

چندان بدو پرداخته نمی شود.

9-	بوروکراسی	ثانویه:	
شــرایطی  بــه  منجــر  بوروکراســی  اســتمرار     
کــه دیگر فرآیند حفــظ و ایجاد منابع  می گــردد 

دنبال نمی شود.
   عمده توجه به حفظ و بقا معطوف به خود 
ج  اســت و هیچگونــه وابســتگی با محیــط خار

ندارد.
   ادامــه حیات نــه با عملکرد خوب بلکه تنها 
که ســازمان هنوز وجــود دارد  بــا این واقعیــت 

توجیه می شود.
   سیســتم های فراوانــی در ســازمان وجــود 

دارد ولی بدون یابا عملکرد ناچیز.
کمک سیســتم پشــتیبانی ســازمان یک     بــا 
زندگــی مصنوعی را ادامه و مرگ ســازمان را به 

تعویق می اندازند.
کنترلــی در  ایــن دوره دیگــر هیچگونــه     در 

سازمان وجود ندارد.

10-مرگ	یک	سازمان	:
شــود  طوالنــی  گــر  ا ثانویــه  بوروکراســی  دوران 
توجیهــات  بــا  ســازمان  مصنوعــی  زندگــی  و 
مدیریتــی ادامه یابد دارائی هــای فیزیکی یکی 
پــس از دیگری فرســوده، فروخته یــا هزینه بقا 
می شــود ولی شــاید مهمتریــن نقطه عطف در 
ایــن مقطع از دســت دادن دارائی اصلی یعنی 
که به مثابه فرو افتادن سهام  ماندگاری است 

شرکت به سمت صفر است.
در این مرحله سرنوشــت ســازمان یــا به طرف 
انحالل اســت یــا اعالم ورشکســتکی یــا فروش 

سهام با ثمن بخس!

در  ســازمان ها  مانــدگاری  و  عمــر  چرخــه 
کشــورهای پیشــرفته به طور متوســط بیش از 
کشــورما بیست تا سی  یکصدســال اســت و در 

سال. چرا؟
عوامل و متغیرهای موثر در روند و چرخه عمر 

کدامند؟ سازمان ها )ماندگاری( 

که		بــرای	چرخه	عمر	بیان	 		آیــا	در	مقاطعــی	
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گردید	امکان	تغییرشرایط	وجود	دارد	؟

الف-	شرایط	درون	سازمانی	شرکت	ها	
کنون: در	صنعت	احداث	تا

که مدیریت ها  کرد     باید این واقعیت را قبول 
کلــی رقابتی نبوده  در صنعــت احداث به طور 
که انگیزه هــای ارتقا ســازمانی در آن به  اســت 

ح باشد. صورت الزام مطر
   یکی از دالئل ماندگاری شــرکت ها در ایران 
گذشــته همیــن نبــود فضــای رقابتــی و  زمــان 

پائین بودن ریسک ها بوده است.
  در مبحث رشــد و توسعه، رکود و عدم تغییر 
باعث فرسایش سازمانی است. این فرسایش 
در ابعــاد ســازمانی منتــج بــه عدم اســتفاده از 
کارکنان، عقــب افتادن از  خالقیــت مدیــران و 
دانــش و فنــاوری و تخصــص و مهــارت نیروی 
انسانی، نبود برنامه های نوسازی و بازسازی، 
عــدم باور و پیگیــری برنامه راهبردی مدون با 
چشــم انداز مشــخص و نقشــه اســتراتژیک در 
کــه در آن دانــش، روزآمدی و  ســطح مدیــران 

آموزش مستمر نقش اساسی داشته باشند.
دارائی هــای  واقعــی  ارزش  شــناخت  عــدم    
فیزیکــی و غیرفیزیکــی ســازمان و نبــود دانش 

حفظ و ارتقا دارائی ها 
  عدم شناخت اثرات سرمایه گذاری نوین در 
مدیریت هــای پیشــرو و اســتاندارد و نگرانی از 
کرد در آموزش  عدم بازگشــت سرمایه از هزینه 
روزآمــد علــم و تکنولــوژی، استانداردســازی، 

HSE مدیریت ریسک و
و  بازخوردهــا  تحلیــل  در  کنتــرل  سیســتم    
کــه  یــا فرآینــدی  نتایــج و اصــالح سیســتمها 
نیســت یا اصوال پیگیری نمی شود، یا قائم به 

ع است.  تشخیص و قضاوت مدیر بالمناز
کنترلــی  خــود  سیســتم های  نویــن    
کــه اصــوال شــناخته شــده و در  زیرسیســتم ها 

کان اجرائی نیست. کما مدیریت های ما 
  تمرکــز مدیریت های ریســک و منابع عمدتا 
نیــروی  ویــژه  )بــه  نــزد مدیــر پیشکســوت  در 
انســانی، ماشــین آالت  و مالی و مهمتر از همه 

مدیریت دارائی های  غیرفیزیکی و پنهان( 
بــه طــور خالصــه بی تفاوتــی بــه دانــش جدید 
بــه نســل جدیــد مدیــران و عــدم  مدیریــت، 
محیــط  علمــی  کاوی  وا و  شــناخت  توجــه، 

بیرونــی آفــت اصلــی مدیریت های فرسایشــی 
کنون بوده است. تا

		ماندگاری	
هســتند  غیرفیزیکــی  دارائــی  خــود  ســازمانها 
دارائی هــای  بزرگتریــن  از  انســانی  منابــع  و 
فیزیکــی. اینها بســتر و عامل اصلــی ماندگاری 
و توانمندی یک ســازمان هســتند. ماندگاری 
ســازمان ها در طــول زمــان بــه مثابــه افزایــش 
سرمایه مستمر سازمان است. برای ماندگاری 
بایســتی لحظات نیاز به تغییر و لحظات تغییر 
و خود تغییر را به درســتی شناخت. اینها تنها 
کارآفرینان و هم آفرینان درون  توسط نوگراها، 
)و حتی بیرون سازمان ( و نه مدیریت دیرینه 

و دیرپا قابل دسترسی است.
از  گریــز  یــارای  کمتــر  دیرینــه  مدیریت هــای 
را  قدیمــی  تجربــه  و  تخصــص  تاروپودهــای 
کنند. چالش اصلی آنان  که تغییر ایجاد  دارند 

راهکار سپردن سازمان به نوگراهاست. 

احــداث	 صنعــت	 ســازمان	های	 مانــدگاری	
و	 	 ســازمانی	 درون	 عوامــل	 تاثیــر	 تحــت	

برون	سازمانی	است	

عوامل	و	موانع	درون	سازمانی:
الف- موانع ساختاری و سیستمی سازمان 

ب- خصوصیات فردی بنیانگذاران سازمان 

الــف:	موانع	ســاختاری	و	سیســتمی	درعدم	
ماندگاری	سازمان	

  تکیه بر تحلیل های شخصی ناشی از تجربه 
و تخصص دیرینه مدیران مؤسس 

   عــدم بررســی و شــناخت محیــط بیرونی به 
کادمیک  صورت علمی، صنفی و آ

و  پارامترهــا  و  منابــع  بــا  خطــی  مدیریــت     
شیوه های ثابت در تمام دوره مدیریت ها 

   مقاومت در برابر مدیران نوگرا و تحول گرا
کارکنان     عدم بازآموزی و روزآمدی مدیران و 

به علت ذهنیت های فردی مدیر دیرینه
تجهیــز  در  ســرمایه گذاری  و  بــاور  عــدم     

مدیریت به ابزار و شیوه های نوین مدیریت.
ســرمایه گذاری بازگشــت  عــدم  از  نگرانــی     

و  مدیریت هــا  اســتقرار  و  آمــوزش  در   

استانداردهای نوین 
  نبــود اراده و انعطــاف ســازمانی بــه منظــور 

ایجاد تغییر
   مدیریت ســنتی قائم به شــخص به عنوان 
ع مانــدگاری و پایداری ســازمان  اصــل بالمناز

شناخته می شود
و  تجربــه  بــه  دادن  کمیــت  حا و  اصالــت    

دانــش مدیریــت دیرینــه در هرگونــه تصمیم و  
برنامه ریزی

   ناباوری به برنامه اســتراتژیک میان مدت و 
درازمــدت و الجرم نبود اســتراتژی های علمی 

و پایدار 
کوتاه مدت به     طراحی و هدایت برنامه های 

صورت دستوری 
   بــه استانداردســازی صرفــا بــه صــورت یک 
الــزام و مزیت شــکلی و هزینه کرد نگریســتن )و 

کیفی سازمان( کمی و  نه عامل ارتقاء 

	خصوصیات	فردی	بنیانگذاران
	درعدم	ماندگاری	سازمان	

   بنیان گــذار و مدیــر دیرینــه پــس از ســال ها 
تــالش بی وقفــه و رســیدن بــه مرحلــه تکامــل 
کســی تقســیم  ســازمان، ایــن موفقیــت را بــا 
و  و خســتگی  کهولــت  و در صــورت  نمی کنــد 
دیگر عوامل، ریســک اعتماد بــه دیگر مدیران 
داخلــی و حتــی مدیــران شایســته بیرونــی را 

نمی پذیرد.
بــه دوران     مدیــر دیرینــه در صــورت ورود 
انگیزه هــای  ســازمان،  اشــرافیت  و  پایــداری 
کشان  کشان  تغییر را با استفاده از توان فردی 
و تکیــه بــر تجربه و تخصــص و موفقیت دوران 
رشــد بــه پیش می بــرد بــدون اینکه نیــازی به 
استفاده از دانش و فناوری روز یا دانشورزان و 
کارآفرینان حرفه ای از درون یا بیرون ســازمان 

کند. احساس 
   عمومــاً  بنیانگــذار بــا اتــکاء بــه قــدرت فــردی 
در ســازمان خــود به صــورت یک فعال مایشــاء 
)one man show( عمــل می کنــد و به دلیل عدم 
دخالت دیگران در تصمیم یابی و تصمیم سازی، 
ســازمان بنیانگــذار  کناره گیــری  محــض   بــه 

گردونه فعالیت خارج می شود. دچار خال و از 
   مدیــران بــا روش ســنتی، خــود ریل حرکت 
کناره گیری  قطار سازمان هستند و در غیاب و 
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کار می افتد. یا فرسودگی ایشان  این ریل از 
    بنیانگذار در طول دوران مدیریت خود و به 
علت حضور مشــکالت در دوره رشد و بلوغ و تا 
لحظه ثبات )اوج منحنی عمر سازمان( و بعضًا 
بــه علــت عوامــل ســاختاری و نگاه هــای یــک 
سویه خود توان الزم، برای تغییر و برنامه ریزی 
دانــش  فاقــد  یــا  و  نداشــته  را  طوالنی مــدت 
روز بــرای برنامه ریــزی طوالنــی مــدت و ایجــاد 
زیرســاخت های مــورد نیاز ماندگاری ســازمان 
خود می باشد و حتی نمی تواند از پارادایم ها و 
کارهای ماندگاری شرکت های موفق و یا  ساز و 

کند. مدیران موفق استفاده 
کار سیستماتیک      ناباوری ذهنی نسبت به 
یــا هماهنگــی و هــم آفرینی بــا دیگــر مدیران و 

کارکنان 
فنــاوری روز و  بــه دانــش و  نبــودن    مجهــز 

الجرم ناباوری به آن 
   بیگانگــی بــا آموزش روز بــه خود و دیگران و 

هزینه دانستن آن آموزش
کارکنــان و مدیــران نوگــرا و    بهــا نــدادن بــه 
آینده پژوه به علت عدم تفاهم با آنها و الجرم 

نداشتن اعتماد به آنها.

پرســش	ها	و	ابهامات	مدیران	پیش	کسوت	
شرکت	ها	در	برابر	این	چالش	ها:	

   صرفنظر از اینکه اعتماد مدیر ارشد را جلب 
کــرده یــا نکرده باشــند، دیگــر مدیــران دیرینه 

همکار یا ســهامدار ســازمان بــه پیروی از خط 
مشــی و عملکــرد مدیــر ارشــد در پروســه های 
تغییر و آموزش و ارتقا دوره رشد تا پایداری قرار 
کارآفرینی وهم آفرینی و  نگرفته انــد و احیانــا از 

نوآوری دور افتاده، آنها نیز بدان باور ندارند. 
   ورود بــه مبحــث مدیریــت فعــال بــه منظور 
نیازمنــد  ســازمان ها،  مانــدگاری  و  پایــداری 
وجــود و حضور مدیران شایســته قابل اعتماد 
کــه از درون ویــا بیــرون ســازمان قابــل  اســت 

جستجو و دسترسی باشند. 
   با توصیف فوق مدیران ارشد بنا به اعتماد 
نفس شخصی و تحت نفوذ وتبعیت  قراردادن 
و  مدیریــت  بــه  وضــوح  بــه  همــکار،  مدیــران 
شایســتگی آنها اعتمــاد ندارنــد و این موضوع 

برای مدیران بیرونی نیز صادق است.

عوامل	برون	سازمانی	ماندگاری

الف	-محیط	بیرونی	صنفی
  دوری و ممنوعیت از دسترسی به تجهیزات 

و ابزار و فناوری نوین بین المللی
  دوری از بازارهای بالقوه داخلی و خارجی 

کمبــود نظــام آموزشــی تخصصــی و مهارتی    
و  تشــکل ها  ســطح  در  روزآمــد  مدیریتــی  و 

نهادهای ذیربط
  نبود وفاق و اتحاد صنفی، نبود حمایت های 
صنفی در بحران، نبود صندوق های ضمانت 

صنفی، نبود حمایت های دولتی 
ب-	محیط	بیرونی	عمومی	داخلی

آنچــه در محیط بیرونی صنعــت احداث باعث 
عقب ماندگی یا توقف گردیده است  رکود، تورم، 
تحریم، بی ثباتی اقتصادی، نوســانات نرخ ارز، 
نبود شــفافیت وثبــات قانونی، تعــدد قوانین و 
آئین نامه های متضاد، فضای ناســالم رقابتی، 
گیر، فضای  فساد اداری و بوروکراسی دست وپا 
نامناسب ســرمایه گذاری و هزینه های جذب و 

بازگشت سرمایه بوده است.
اخیــر  دهه هــای  در  بیرونــی  محیــط  شــرایط 
صنعــت  در  ســازمانها  و  شــرکتها  از  بســیاری 
ج  گردونــه رقابــت و فعالیــت خــار احــداث را از 
نمــوده اســت در حالیکه ممکن اســت محیط 

درونی قابل قبولی نیز داشته اند.
کنونــی   زمــان  بیرونــی  عامــل  مهمتریــن   -
دنیــای  در  وقــوع  حــال  در  شــگرف  تغییــرات 
دوره  بــه  مشــهور  دوران  در  و  دیجیتــال 
کــه صنعــت احــداث را نیــز  فرانوگرائــی اســت 
داد. خواهــد  قــرار  تحت الشــعاع   بشــدت 

از جمله :
کن و ثابــت     منابــع  برنامه ریــزی دیگــر ســا
نیســتند و دائــم و بــه ســرعت در حــال تغییــر 
ارزیابــی  هســتند.  ماهیــت  تغییــر  و  شــکل 
ریســکهای منفــک و جزیره ای یــا طبقه بندی 
اســت منســوخ  متقابــل  اثــرات  بــدون   شــده 
ریســک از  طیف هایــی  بــا  دیگــر  کــه  چــرا     
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 و بیم ها روبرو هستیم! 
 صنعــت احداث در ایــران باید همراه وهمگام 
بــا جهــان امــروزی بــه دوران چهــارم صنعتــی 
کند و تغییرات پرشــتاب  یعنی  دیجیتال ورود 
کار، مدیریت و مشــاغل  در همه ارکان و روابط 
و تکنولوژی را بشناسد و به سرعت از مدیریت 
ســنتی بــا اســتفاده از ابــزار تجربــه و تخصــص 
کارکنــان تابــع دســت بــردارد.از هــم  کــد بــر  را
آینــده  خطــی  وبرنامه ریــزی  مدیریــت  اینــک 
بــا پارامتر هــای مشــخص در اســتمرار  و تکــرار 
گذشــته به یکباره منسوخ و باطل است.آینده 
کشــف شــود،  بایــد توســط ذهن هــای خــالق 
احتمــاالت  همــه  هنرمندانــه  و  شــود  تصویــر 
ارقــام  بــا  مــا دیگــر  نمایــد.  را ســناریو  ممکــن 
نزدیــک بــه یقیــن تخمینــی ســروکارنخواهیم 
داشــت. بلکــه با عــدم قطعیت هــا و متغیرها و 
طیفی از ریســک ها و بیم های ناشناخته روبرو 
کرد  که هرآن مارا شــوکه خواهند  خواهیــم بود 
وامــکان هرگونــه برنامــه ریــزی ســنتی را از مــا 

گرفت. خواهند 
   افــق مدیریــت جدیــد دیگریکســاله و پنــج 
ســده های  و  دهه هــا  بایــد   نیســت.  ســاله  
محتمل غیرقابل پیش بینی را انتظار داشت؟    
گذشــته چندهزارســاله بشــر دیگــر در مقابــل 
کهکشــان روزانــه اطالعــات وتغییــرات چندان 
کشــف  که باید  کاربــردی نــدارد و آینــده اســت 

شود.  این ذهن نوگرا و نوآفرین می خواهد.

2-ج-	موانع	بیرونی	ماندگاری	دولتی:
کمبود یک نظام  کان از  کما دولت هــا در ایران 
کارآمــد مدیریتی رنج می برند. اســاس توســعه 

کنون در ایران نفت بوده است.  تا

کــه مجموعــه هزینه های  واقعیــت ایــن اســت 

کان و عمدتا  کمــا زیــر بنائــی وخدمات دولــت 

گردیــده اســت  از طریــق درآمــد نفــت تأمیــن 
توســعه  نفــت،  درآمــد  و  قیمــت  ونوســانات 
نوســانی را از ســوی برنامه ریز دولتی به دنبال 
داشــته اســت. بخــش خصوصــی عمرانــی هم 
کــه عمدتــا از بودجــه تخصیصی دولتــی ارتزاق 
می کند مواجه با رکود و یا احیانا توســعه ناشی 
از نوسانات فوق می گردد. در این شرایط صرفا 
که  رفتار، سیاســت و رویکردهای دولت اســت 
ممکن است بخش خصوصی را سرپا نگه  دارد 

نه خود بخش خصوصی . 

موانــع	و	عوامــل	دولتــی	عــدم	مانــدگاری	به	
شرح	زیر	قابل	شمارش	است:

1- عدم ارتباط و نبود فرهنگ تعامل صحیح و 
عملی بین سیستم های تحقیقاتی، مطالعاتی، 
کز تحقیقاتی دولتی کشور  دانشگاهی و سایر مرا

کارکرد و فعالیت های بخش خصوصی با نوع 
2- عــدم قبــول پیاده ســازی و اجــرای واقعــی 
اصــل 44 قانــون اساســی و ســند چشــم انداز 
در  دولتــی  بخــش  میانــی  مدیــران  میــان  در 
امر خصوصی ســازی تــا چشــم انداز 1404برای 
توانمنــدی عمومــی بخش خصوصــی وبه تبع 

آن بنگاهها و شرکتها 
کامــل و همــه جانبــه قــوای  3- عــدم توافــق 
کشــور )قــوه مقننه، قوه مجریه(  تصمیم گیر در 

در زمینه نقش بخش خصوصی 
ایجــاد  بــرای  الزم  شــرایط  وجــود  عــدم    -4

اعتمادسازی میان بخش دولتی و خصوصی
5- نبود اســتراتژی مشــخص برای پشــتیبانی 
از بخــش خصوصــی )از نظــر مالــی، عملیاتــی، 
حقوقی،قرارداد(بــرای حضــور در پــروژه هــای 

منطقه ای و فرامنطقه ای.
6- عدم توجه کافی  به قابلیت صدور خدمات 
کشور جهان با   فنی و مهندسی به حداقل  50 
بیش از 150 میلیارد دالر فرصت سرمایه گذاری 
کــه )ســهم ایــران از این بــازار از 3 میلیــارد دالر 
کمتر است( در حالیکه رقم 25میلیارد دالر  نیز 
تــوان فعلی انجام و صدور خدمات مهندســی 
ایران شناســائی شده است وتا 60میلیارد دالر 

نیز قابل حصول است.
7- عــدم نــگاه برابر و عادالنــه بخش دولتی به 

کارآفرینان بخش خصوصی کارگزاران و 
قانونــی  مرجــع  یــک  وجــود  عــدم   -8
کافــی و از نظــر قوانیــن  فصل الخطــاب الزم و 
بــا  کارفرمایــی  روابــط  بیــن  کــم  و مقــررات حا

پیمانکاران بخش خصوصی
و  بانکــی  مالــی،  نظامــات  اســتقرار  عــدم   -9
بیمه ای اســتاندارد برای پشــتیبانی و حمایت 

از بخش خصوصی 

راهکارهــای	مانــدگاری	ســازمان	بــا	اصول	و	
شیوه	های	نوین	مدیریت	:

ســازمان های  در  مدیریــت  آسیب شناســی 

پیش کســوت، راهبردهای دراز مدت سازمانها 
را به سوی عالج بخشی عارضه عدم ماندگاری 
قبــل یــا در مرحلــه تکامــل ســازمان رهنمــون 
می گردد. سازمان ها همچون موجودات زنده 
دوره هــای مختلفی از عمر را ســپری می کنند. 
مدیــران توانمند و هوشــمند قــدرت آنرا دارند 
کــه ســازمان را در بهتریــن شــرایط عمــر یعنــی 
در مرحلــه تکامــل )Prime( تثبیــت و تحکیــم 
وچرخــه عمــر ســازمان را ورای عمــر ســازمانی 
گســترش دهند.بدیــن  مدیــران و موسســان 
در  ســازمانها  عمــر  چرخــه  می توانیــم  ترتیــب 
صنعت احداث را در ایران نیز از 20تا 30 ســال 
بــه یکصــد ســال وبیــش از آن افزایــش دهیم.

امــا روش هــای تحکیم و تثبیت عمر ســازمانی 
دیگــر با روش های مدیریتــی فعلی امکان پذیر 
و پایا نخواهد بود. ابقاء این شرایط در حالیکه 
ســازمان ها  بــر  نیــز  را  بیرونــی  تحــوالت  فشــار 
کاهش هرچه بیشتر  شــاهد هستیم نه تنها به 
چرخــه عمــر شــرکت ها خواهــد انجامیــد بلکه 
مــارا بــا دگرگونی ها و رویکردهــای نوین دنیای 
مدیریت نیز بیش از پیش دور و بیگانه خواهد 

نمود.
گفــت: در هــر مرحله ای  کلــی بایــد     بــه طــور 
کــه از چرخــه عمــر ســازمان و شــرکت بــه ســر  
صنعــت  شــرکت های  در  مدیریــت  می بریــد، 
احــداث را به رهبری خالق نوگراها و فرانوگراها 
بســپارید.اینها نسل نو انقالب صنعتی چهارم 
کار و روابط  که دگرگونــی در ماهیــت  هســتند، 
ســال  پانــزده  ده  در  را  توســعه  مفاهیــم  و  کار 
آینــده و حتــی در افــق 1404 ایرانــی جســتجو 
کشــف این  می کننــد. ســازمان ها بایســتی بــه 
افــراد بپردازنــدودر عیــن حــال میــدان را برای 
پذیــرش آنها در بســترهای مدیریتی ســازمان 

فراهم نمایند.
و  ادامــه  به جــای  کــه  برآننــد  نوگراهــا  فــرا     
اعمــال برنامــه ریــزی صلــب وخشــک، فرآیند 
ونــوآوری  پذیــری  انعطــاف  بــا  را  برنامه ریــزی 
رابــه  اســتاتیک  ســازماندهی  درآمیزنــد. 
کننــد. تبدیــل  ومنعطــف  پویــا   ســازماندهی 

ترغیــب  بــه  برکارکنــان  فرماندهــی  جــای  بــه 
آورنــد و به جــای  همراهــان وکارآفرینــان روی 
کنترلی ،  کنترل واعمال سیســتم های پیچیده 
کنترلی افراد برســند وباالخره به جای  بــه خود 
تفکیــک  و  چیدمــان  و  نمــودن  هماهنــگ 
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ا  اک ا 
ا م  ه

ازخداوندمنان نموده لیتعر ترمتس توالدهگرامیرابهجنابعالیوخانوادهم ش درگ
لتداریم مس ای روشکی یوبرایبازماندگانص فرانال برایآنمرحومه

ا انی ای اخ ا  ک ا  د  

ی ا موم ا  ا 
درگذشــت همســر  گرامی تان  را به جنابعالی و خانواده محترم تسلیت عرض نموده، از خداوند منان 

برای آن مرحومه غفران الهی و برای بازماندگان صبر و شکیبایی مسئلت داریم.

ا انی ای اخ ا  ک ا  د  

			تسلیت

گروهــی وهــم آفرینی  وظائــف، بــه هــم افزائــی 
جمعی برسند.

فرانوگراها به دنیای دیجیتال ورود کرده اند که 
باور دارند تغییرات شگرف وپرشتاب از قدرت 
ج شــده  هضــم ودرک وبرنامــه ریزی بشــر خار
وبه سیســتمهای دیجیتالی وهوش مصنوعی 
وآواتارها ســپرده شــده اند.به دنیای دگرگونی 
کــه نهایتــا توســعه پایــدار را در  کار  کار وروابــط 
بیــکاری مطلــق یــدی و حتــی فکری انســانها 
کرد.روبات هــا ومکاترونیک ها  تعریــف خواهد 
با انجام کارهای فیزیکی ، ذهن و وقت انسانها 
را آزاد وبــه خــود معطــوف خواهندکرد. دنیای 
اینترنت اشــیای فکور و"مطلــع "که با همدیگر 
وبــا انســان ارتبــاط داشــته، قــدرت پــردازش 
دارنــد وحتی به جای شــما فکر نموده وقدرت 
یادگیری خواهند داشت. در همین چندسال 
گیــر خواهد نمود.  این  بــه جهان معرفی  و فرا
اشــیاء شبیه شــمارا با تمام احساس پنجگانه 
به دنیای ســه بعدی وپراحساس در هر نقطه 
کنفرانس ها  جهــان ، در هزارتوی پروژه هــا، به 
کارخانه هــای  بــه  واقعــی ،  و  زنــده  وجلســات 

تولیــدی مورد نظر وارائه نظــرات اصالحی ، به 
موزه ها وآثارباستانی وبه بهترین تفریحگاه ها 

در شرایط طبیعی خواهند برد .
   دنیایــی بــدون مهنــدس و وکیــل و اســتاد 
دانشــگاه وپزشک عمومی وبســیاری مشاغل 
کنون نیز بدان فضا ورود پیدا  که از هم ا دیگــر 

شده است . 
کلیــه  کــه شــبیه شــمارا بــا شــبیه     دنیایــی 
تمــاس  در  شــما  ســازمان  انســانی  نیــروی 
تنگاتنگ ولحظه ای قرار می دهد واز بسیاری 
وارگونومیــک  ونیازهــای مدیریتــی  مشــکالت 

کاست. خواهد 

توجــه	بــه	ایــن	روندهــا	وتغییــرات	،	ذهــن	
هدایــت	 کجــا	 بــه	 بایــد	 را	 فعلــی	 مدیــران	
کند؟	مســلما	خــود	این	مدیران	هوشــمند	
واســتمرار	 فعلــی	 شــرایط	 بــه	 ومجــرب	
خدمــت	 درراه	 ســاله	 پنجــاه	 مدیریــت	
وتولیدو	اشتغال	واحیانا	تربیت	انسانهائی	
که	 نظیــر	خودشــان	رأی	نخواهنــد	داد	چــرا	
دیگــر	ابزار	مدیریت	نوین	برای	آنها	چندان	
ودر	 نیســت	 ومشــخص	 شــده	 شــناخته	

دسترس	وفرمانشان	هم	نیست	!	
نوگــرا	 وانســانهای	 مدیــران	 کشــف	 شــاید	
ونوآفریــن	وپژوهشــگران	وکاشــفان	آینــده	
هــا	 ســازمان	 عمــر	 چرخــه	 اســتمرار	 بــرای	
رهبــران	 پیشــنهادبرای	 وآخریــن	 بهتریــن	

کسوت	ما	باشد. پیش	

شــأن	 کــه	 بیابیــم	 وراهــکاری	 ابــزار	 بایــد	
وشایستگی	وجایگاه	مدیریت	های	مدرن	
،	معتبــر	وقابل	اعتمــاد	را	در	جامعه	صنعت	
کســوت	 احــداث	تثبیت	وبه	مدیران	پیش	

معرفی	نمائیم	.	

ورتبــه	 صالحیــت	 تشــخیص	 شناســائی،	
بندی	مدیران	شایسته	در	صنعت	احداث		
کــه		در	 از	جملــه	ایــن	پیشــنهادات	اســت	
تشــکل	هــای	صنعــت	احــداث	منطبــق	بــا	
ماده	17قانون	بهبود	مستمر	محیط	کسب	
بپردازنــد	 بــدان	 زودتــر	 هرچــه	 بایــد	 وکار	
در	 را	 کســوت	 وپیــش	 ارجمنــد	 ومدیــران	
تبدیــل	نظــام	مالکیتی	بــه	نظــام	مدیریتی	
ورفع	دغدغه	های	ماندگاری	شــرکت	های	

خود	یاری	نمایند.	




